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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 23 жовтня 2017 року
USD 2653.8902   EUR 3136.3674  RUB 4.6145  / AU 339764.29   AG 4531.52   PT 244423.29   PD 252384.96

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ВІВТОРОК, 24 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ №199 (6068)
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ЦИФРА ДНЯ

Віялових відключень
узимку не буде

КОМУНАЛКА. Проходження опалювального сезону 2017—
2018 років залежатиме від стабільної роботи теплової генерації,
тобто від того, наскільки теплові електростанції зможуть забез-
печити себе вугіллям. Про це на Міжнародному енергетичному
форумі «Тиждень відкритої енергетики» повідомив в.о. голови
компанії-оператора енергосистеми України «Укренерго» Все-
волод Ковальчук.

Уперше після 2014 року, за словами фахівця, на складах ТЕС
найнижчі запаси вугілля. «Нас від критичного дефіциту відок-
ремлює 400 тисяч тонн запасів. При цьому темп спалювання па-
лива становить 250 тисяч тонн на місяць», — цитує УНІАН
слова Всеволода Ковальчука. 

Він заперечив імовірність віялових відключень електроенергії
у країні взимку. «Ця зима гарантовано пройде без серйозних
коливань для споживача», — запевнив він, додавши, що на сьо-
годні розроблено сценарії для покриття дефіциту потужностей
електроенергії в різних регіонах України в разі необхідності.

ЦИТАТА ДНЯ

Павло Розенко:
«Відбувається процес

осучаснення пенсій,
це не просто

планове підвищення.
Тому пенсії

підвищуються 
не всім однаково 

на певну суму».
Віце-прем’єр-міністр про індивідуальні розрахунки 
й принцип соціальної справедливості
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Пенсійна реформа:
пристрасті по осучасненню 

ВАРТО ЗНАТИ. Чому одні виплати зросли вдвічі, інші — всього на
кілька сотень гривень, а дехто залишився без доплати, розповів
заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір

16,951 млрд м3

становлять запаси природного газу 
в підземних сховищах. Упродовж

минулого тижня вони зросли на 0,9%

9
ЗАПИТАЙТЕ У ЮРИСТА

Які документи 
потрібні 
для підтвердження
трудового стажу,
розповідають юристи3

СИЛА І МІЦЬ

Десять медалей здобули
українські ветерани АТО 
під час Марафону морської
піхоти США, що відбувся 
у Вашингтоні
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Спрацювати на випередження
НА ЧАСІ. Що роблять в армії, щоб забезпечити стійкість духу особового складу

Ольга ПРОКОПЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Гадаю, якщо не тримати те-
му на контролі, час від часу

не повертатися до висвітлен-
ня, поволі її актуальність
згасне, а водночас і виконання
й контроль визначеного зав-

дання також. Це вступне слово
для тих, хто нетерпимо скаже,
що вже оскома з’явилася від
того психологічного здоров’я
бійців, які перебували чи й ни-
ні несуть службу в зоні прове-
дення АТО. А даремні такі
обурення. Захисники — час-
тина нашого суспільства. У

мирному житті у них мають
бути умови, які не подразню-
ватимуть їх, а навпаки — на-
дадуть впевненість у тому, що
усе пройдене і пережите неда-
ремно.

Щоразу, коли йдеться про це,
і причетні до створення належ-
них умов, і ті, для кого 

ці умови мають створювати, ро-
зуміють: суспільство тримає
руку на пульсі. Час навчає 
людей. Військові чиновники
стверджують: відколи лави
військо вослужбовців почали
поповнювати контрактники,
люди вмотивовані й підготовле-
ні, ситуація із психологічним

станом серед особового складу
змінилася.  

Про це під час брифінгу по-
відомив начальник Головного 
управління мо рально-пси -
хологічного забезпечення
Збройних сил України
генерал-майор Олег
Грунтковський. 4
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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 №228Д з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
27.10.2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться 

аукціон №228Д з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.  

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг,  
що міс-
титься  

в одному 
лоті, тонн

К-сть  
лотів, 

одиниць

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»

НГВУ «Полтава-
нафтогаз» 2 000 1 12 201,19 14 641,43 29 282 860,00 2 000,00 29 282 860,00

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

НГВУ  «Полтаванафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

2 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Полтава-
нафтогаз» 2 300 1 12 201,19 14 641,43 33 675 289,00 2 300,00 33 675 289,00

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

НГВУ  «Полтаванафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

3 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Полтава-
нафтогаз» 2 400 1 12 201,19 14 641,43 35 139 432,00 2 400,000 35 139 432,00

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

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

4 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

 Качанівського ГПЗ (Ресурс листопа-
да 2017 р.)

5 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

6 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

7 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

8 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

9 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

 Качанівського ГПЗ (Ресурс листопа-
да 2017 р.)

10 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

11 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

 Качанівського ГПЗ ( 
Ресурс листопада 2017 р.)

12 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

 Качанівського ГПЗ  
(Ресурс листопада 2017 р.)

13 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 280 1 12 201,19 14 641,43 48 023 890,40 3 280,00 48 023 890,40

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

 Качанівського ГПЗ ( 
Ресурс листопада 2017 р.)

14 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

15 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

16 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

НГВУ  «Чернігівнафтогаз» 
 (Ресурс листопада 2017 р.)

17 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

18 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

19 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

20 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

21 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

22 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Охтирка-
нафтогаз» 1 900 1 12 201,19 14 641,43 27 818 717,00 1 900,00 27 818 717,00

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

ці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 
листопада 2017 р.)

23 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

ці» НГВУ  «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 
листопада 2017 р.)

24 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

ці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 
листопада 2017 р.)

25 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

ці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 
листопада 2017 р.)

26 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

ці» НГВУ  «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 
листопада 2017 р.)

27 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

ці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 
листопада 2017 р.)

28 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Чернігів-
нафтогаз» 1 000 1 12 201,19 14 641,43 14 641 430,00 1 000,00 14 641 430,00

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

ці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ресурс 
листопада 2017 р.)

29 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 
ДППН НЗП  «Кінцевий», НЗП «Улич-

не»-1 НГВУ  «Бориславнафтогаз» 
(Ресурс листопада 2017 р.)

30 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 

ДППН НЗП  «Кінцевий», НЗП  
«Уличне»-1 НГВУ «Бориславнафто-

газ» (Ресурс листопада 2017 р.)

31 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 
ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Улич-

не»-1 НГВУ «Бориславнафтогаз» (Ре-
сурс листопада 2017 р.)

32 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 1 160 1 12 201,19 14 641,43 16 984 058,80 1 160,00 16 984 058,80

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ  «Укртранснафта» знах. ТП 
ДППН НЗП  «Кінцевий», НЗП «Улич-

не»-1 НГВУ  «Бориславнафтогаз» 
(Ресурс листопада 2017 р.)

33 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 
ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ре-

сурс листопада 2017 р.)

34 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 
ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ре-

сурс листопада 2017 р.)

35 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 
ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ре-

сурс листопада 2017 р.)

36 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 
ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ре-

сурс листопада 2017 р.)

37 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 

ЦППН НГВУ  «Долинанафтогаз» (Ре-
сурс листопада 2017 р.)

38 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП 

ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

39 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 1 300 1 12 201,19 14 641,43 19 033 859,00 1 300,00 19 033 859,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ  «Укртранснафта» знах. ТП 

ЦППН НГВУ  «Долинанафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

40 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» 
на ПАТ  «Нафтохімік Прикарпаття» 

знах. ТП ДППН  «Пасічна» НГВУ «На-
двірнанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

41 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» 2 400 1 12 201,19 14 641,43 35 139 432,00 2 400,00 35 139 432,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» 
на ПАТ  «Нафтохімік Прикарпаття» 

знах. ТП ДППН  «Пасічна» НГВУ «На-
двірнанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

42 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 1 510 1 12 201,19 14 641,43 22 108 559,30 1 510,00 22 108 559,30

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ  «Укртранснафта» знах. ТП 
ДППН НЗП  «Кінцевий», НЗП «Улич-

не»-1 НГВУ  «Бориславнафтогаз» 
(Ресурс жовтня 2017 р.)

43 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 1 000 1 12 201,19 14 641,43 14 641 430,00 1 000,00 14 641 430,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ  «Укртранснафта» знах. ТП 

ЦППН НГВУ  «Долинанафтогаз»  
(Ресурс жовтня 2017 р.)

44 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» 
на ПАТ  «Нафтохімік Прикарпаття» 

знах. ТП ДППН  «Пасічна» НГВУ «На-
двірнанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

45 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» 
на ПАТ  «Нафтохімік Прикарпаття» 

знах. ТП ДППН  «Пасічна» НГВУ «На-
двірнанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

46 ПАТ «Укр-
нафта»

ПАТ «Укрнаф-
та» 1 849 1 12 201,19 14 641,43 27 072 004,07 1 849,00 27 072 004,07

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ 
 «Укртранснафта» знах.ПАТ «Укртат-

нафта» (Ресурс травня 2017р.)

47 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ  «Укртранснафта» знахо-

диться на ПАТ «Укртатнафта»  
(Ресурс липня 2017 р.) *

48 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,000 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ  «Укртранснафта» знахо-

диться на ПАТ «Укртатнафта»  
(Ресурс липня 2017 р.) *

49 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ  «Укртранснафта» знахо-

диться на ПАТ «Укртатнафта»  
(Ресурс липня 2017 р.) *

50 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Борис-
лавнафтогаз» 3 083,900 1 12 201,19 14 641,43 45 152 705,98 3 083,900 45 152 705,98

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ  «Укртранснафта» знахо-

диться на ПАТ «Укртатнафта»  
(Ресурс липня 2017 р.) *

51 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ «Укртранснафта» знаходить-

ся на ПАТ «Укртатнафта»  
(Ресурс липня 2017 р.) *

52 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ  «Укртранснафта» знахо-

диться на ПАТ «Укртатнафта»  
(Ресурс липня 2017 р.) *

53 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ  «Укртранснафта» знахо-

диться на ПАТ «Укртатнафта»  
(Ресурс липня 2017 р.) *

54 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ  «Укртранснафта» знахо-

диться на ПАТ «Укртатнафта»  
(Ресурс липня 2017 р.) *

55 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ «Укртранснафта» знаходить-

ся на ПАТ «Укртатнафта»  
(Ресурс липня 2017 р.) *

56 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ «Укртранснафта» знаходить-

ся на ПАТ «Укртатнафта»  
(Ресурс липня 2017 р.) *

57 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Долина-
нафтогаз» 2 469,900 1 12 201,19 14 641,43 36 162 867,96 2 469,900 36 162 867,96

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ  «Укртранснафта» знахо-

диться на ПАТ «Укртатнафта»  
(Ресурс липня 2017 р.) *

58 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» 3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» 
на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» 
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» 

(Ресурс липня 2017 р.) *

59 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Надвір-
нанафтогаз» 2 550 1 12 201,19 14 641,43 37 335 646,50 2 550,00 37 335 646,50

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» 
на ПАТ  «Нафтохімік Прикарпаття» 
знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» 

(Ресурс липня 2017 р.) *

60 ПАТ «Укр-
нафта»

СП «УкрКАР-
ПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвір-
нанафтогаз»

2 000 1 12 201,19 14 641,43 29 282 860,00 2 000,00 29 282 860,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» 
на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» 

знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «На-
двірнанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017р.)

61 ПАТ «Укр-
нафта»

СП «УкрКАР-
ПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвір-
нанафтогаз»

2 400 1 12 201,19 14 641,43 35 139 432,00 2 400,00 35 139 432,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» 
на ПАТ  «Нафтохімік Прикарпаття» 

знах. ТП ДППН  «Пасічна» НГВУ «На-
двірнанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017р.)

62 ПАТ «Укр-
нафта»

СП «УкрКАР-
ПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвір-
нанафтогаз»

2 000 1 12 201,19 14 641,43 29 282 860,00 2 000,00 29 282 860,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» 
на ПАТ  «Нафтохімік Прикарпаття» 

знах. ТП ДППН  «Пасічна» НГВУ «На-
двірнанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017р.)

63 ПАТ «Укр-
нафта»

СП «УкрКАР-
ПАТОЙЛ ЛТД» 
НГВУ «Надвір-
нанафтогаз»

2 400 1 12 201,19 14 641,43 35 139 432,00 2 400,00 35 139 432,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» 
на ПАТ  «Нафтохімік Прикарпаття» 

знах. ТП ДППН  «Пасічна» НГВУ «На-
двірнанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017р.)

64 ПАТ «Укр-
нафта»

СП «Борислав-
ська нафтова 

компанія» НГВУ 
«Бориславнаф-

тогаз»

1 800 1 12 201,19 14 641,43 26 354 574,00 1 800,00 26 354 574,00

по трубопроводам:філії МН «Друж-
ба» ПАТ  «Укртранснафта» знахо-

диться  на ПАТ НПК «Галичина» (Ре-
сурс вересня-жовтня 2017р.) *

65 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Полта-
ванафтогаз» 
Спільна дяль-
ність № 5/56

950 1 12 201,19 14 641,43 13 909 358,50 950,00 13 909 358,50

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

НГВУ  «Полтаванафтогаз»  
(Ресурс серпня-жовтня 2017р.)

66 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Черні-
гівнафтогаз» 
Спільна дяль-
ність № 35/21

3 000 1 12 201,19 14 641,43 43 924 290,00 3 000,00 43 924 290,00

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

НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс серпня-жовтня 2017р.)

67 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Черні-
гівнафтогаз» 
Спільна дяль-
ність № 35/21

2 200 1 12 201,19 14 641,43 32 211 146,00 2 200,00 32 211 146,00

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

НГВУ  «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс серпня-жовтня 2017р.)

Загальний обсяг, тонн:        178 952,800
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 2 620 124 894,50

ПАТ «Укрнафта» 
(Ресурс листопада 

2017р.;  
жовтня 2017р.; 
серпня - жовтня 

2017р.)

ПАТ «Укрнафта» 
(Ресурс травня 

2017р.)

ПАТ «Укрнаф-
та» (Ресурс липня 

2017р.)

СП «УкрКАРПАТ-
ОЙЛ ЛТД»

СП «Бориславська 
нафтова  

компанія»

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

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах DDP-ПАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук, вул. Сві-
штовська, 3).  
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує поку-
пець за окремими договорами, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційни-
ми) організаціями.    

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах DDP-ПАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук, вул. Сві-
штовська, 3).  
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує поку-
пець за окремими договорами, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційни-
ми) організаціями. 
* 3) Покупець відшкодовує всі витрати Продавця, пов’язані з транспортуванням нафти.
Транспортування нафти забезпечує покупець.

* Покупець відшкодовує всі витрати Продавця, пов’язані з транспортуванням нафти.

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг,  
що міс-
титься  
в одно-
му лоті, 

тонн

К-сть  
лотів, 

одиниць

Старто-
ва ціна за 
1 тонну, 
грн. (без 

ПДВ)

Стартова 
ціна за 1 

тонну, грн.    
(з ПДВ)

Cтартова вар-
тість одного 

лота,  
грн (з ПДВ)

Загальний  
обсяг, 
тонн

Загальна  
вартість, грн.  

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укр-
нафта»

НГВУ «Полтава-
нафтогаз» 700 1 12 996,19 15 595,43 10 916 801,00 700,00 10 916 801,00

по трубопроводу:філії «ПМН» ПАТ  
«Укртранснафта» знах.ТП ЦППН і Г 
НГВУ «Полтаванафтогаз» (Ресурс 

листопада  2017р.)

Загальний обсяг, тонн:         700,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.:      10 916 801,00

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) ор-
ганізаціями.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Ре-
гламенті організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська 

міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скра-
пленого газу №2 від 19.11.2014р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 

26.10.2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.



24 жовтня 2017 року, вівторок, № 199 www.ukurier.gov.ua 13

оголошення

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

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» на листопад 2017 року 
(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно до 

 постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. (зі змінами) та розпорядження КМУ  № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами))

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на листопад 2017 р.
без ПДВ

Найменування показника Клас /група Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача виміру показника 

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на листопад 2017 р.(розрахована 
відповідно до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ) коп/кВт·год 133,206
Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат елек-
троенергії на IV квартал 2017 р. 1 клас % 1,32
(постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 ) 2 клас % 2,97
2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи-суб’єкти 
підприємницької діяльності) 

без ПДВ
Найменування показника Клас Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача виміру показника  

Роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для 1 клас коп/кВт·год 134,988  
кожного класу споживачів, крім населення, на території України
відповідно до п.2 постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538  «З 01 
травня 2017 року роздрібні тарифи на електричну енергію, що 
відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, на 
території України, формуються ліцензіатами з постачання елек-
троенергії за регульованим тарифом згідно з нормативно-право-
вими актами НКРЕКП» 

2 клас коп/кВт·год 139,120

без ПДВ
Найменування показника Клас Період Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача часу виміру показника 

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постано-
ва НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесени-
ми постановою НКРЕКП від  13.06.2017 № 763, яка була офіцій-
но опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» 06.07.17 № 123, та на-
брала чинності з 07.07.17

1 клас Нічний коп/кВт·год 47,246
Денний коп/кВт·год 182,234

2 клас
Нічний коп/кВт·год 48,692

Денний коп/кВт·год 187,812

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова 
НКРЕ від 20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними 
постановою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас
Нічний коп/кВт·год 33,747
Напівпіковий коп/кВт·год 137,688
Піковий коп/кВт·год 242,978

2 клас
Нічний коп/кВт·год 34,780
Напівпіковий коп/кВт·год 141,902
Піковий коп/кВт·год 250,416

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 р. 
№ 220 опубліковані в газеті «Урядовий кур’єр» від 25.02.2017 №37.
Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом оподатку-
вання ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Оголошення про проведення конкурсу на посаду 
директора Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака

Державне агентство лісових ресурсів України оголошує про проведення конкурсу на посаду директора 
Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака.

Конкурс проводиться відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про наукову і науково-тех-
нічну діяльність» та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника Державної наукової 
установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають на-
уковий ступінь доктора наук або доктора філософії, стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) 
науково-педагогічних працівників не менш як 10 років та досвід роботи на керівних посадах у галузі лісово-
го господарства не менш як два роки.

Строк подання документів – два місяці з дня опублікування оголошення.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

�•��заяву�про�участь�у�конкурсі�на�ім’я�Голови�Держлісагентства,�в�якій�зазначається�про�застосування�або�не-
застосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про на-
укову і науково-технічну діяльність»;
•��особовий�листок�з�обліку�кадрів�з�фотографією�розміром�3х4�см;
•�автобіографію;
•�копії�документів�про�вищу�освіту,�науковий�ступінь�та�вчене�звання;
•��довідку�про�проходження�попереднього�(періодичного)�психіатричного�огляду,�яка�видається�відповідно�до�

Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, 
ст. 1656);
•�довідку�про�наявність�або�відсутність�судимості;
•�інформаційну�довідку�з�Єдиного�державного�реєстру�осіб,�які�вчинили�корупційні�правопорушення;
•�копію�паспорта,�засвідчену�претендентом;
•�копію�трудової�книжки;
•�письмову�згоду�на�збір�та�обробку�персональних�даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені у встановле-
ному порядку.

Документи надсилати на адресу: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9а, Державне агентство лісових ре-
сурсів України, Сектор з персоналу, к. 17.

Телефон для довідок: (044) 235-80-43. Електронна адреса: shal@dklg.gov.ua.
Інформація про дату, час і місце проведення виборів оприлюднюється виборчою комісією не пізніше ніж 

за сім календарних днів до дати проведення виборів з використанням інформаційних ресурсів державної 
наукової установи (дошки оголошень, офіційного веб-сайту тощо).

Вибори керівника наукової установи відбудуться 11 січня 2018 року у приміщенні Українського науково-
дослідного�інституту�гірського�лісівництва�ім.�П.�С.�Пастернака�за�адресою:�вул.�Грушевського,�31,�м.�Івано-
Франківськ, 76000, Україна.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

На посади:
—  державний тренер-головний лікар штатної команди національних збірних команд 

України; 
—  державний тренер штатної команди національних збірних команд України з неолім-

пійських видів спорту;
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з важкої 

атлетики; 
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з велоси-

педного спорту;
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з веслу-

вання академічне;
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з легкої 

атлетики; 
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з плаван-

ня; 
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з сучас-

ного п’ятиборства; 
— державний тренер штатної команди національної збірної команди України з боксу; 
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з бороть-

би вільної; 
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з бороть-

би греко-римської; 
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з вітриль-

ного спорту; 
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з гімнас-

тики спортивної; 
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з гімнас-

тики художньої; 
— державний тренер штатної команди національної збірної команди України з дзюдо;
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України зі стріль-

би з лука;
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України зі стріль-

би кульової; 
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з фех-

тування; 
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з баскет-

болу;
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з ганд-

болу;
— державний тренер штатної команди національної збірної команди України з тенісу;
— державний тренер штатної команди національної збірної команди України з футболу;
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з бадмін-

тону;
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з водно-

го поло; 
—  державний тренер штатної команди національних збірних команд України з волей-

болу та волейболу пляжного; 
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з тенісу 

настільного;
—  державний тренер штатної команди національної збірної команди України з хокею 

на траві.
Загальні вимоги для конкурсантів на посаду державного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та 

спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня у сфері фізичної культури і спор-

ту не менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, а також Програма розвитку відповідного виду 

спорту в Україні (для претендентів на посаду державного тренера), Програма підго-
товки національної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, План 
підготовки національної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, 
чемпіонатів�світу�та�Європи�(для�претендентів�на�посаду�головного�тренера);�прийма-
ються протягом 30 календарних днів з дня його оголошення за адресою: м. Київ, вул. 
Еспланадна, 42, каб.611. Телефон для довідок: 289-12-75.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

На посади:
— головний тренер штатної команди національної збірної команди України з боксу (жінки);
— головний тренер штатної команди національної збірної команди України з боксу (чоловіки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з боротьби віль-

ної (жінки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з боротьби віль-

ної (чоловіки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з боротьби гре-

ко-римської;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з гімнастики спор-

тивної (жінки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з гімнастики спор-

тивної (чоловіки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з бадмінтону  

(жінки); 
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з бадмінтону  

(чоловіки); 
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з водного поло 

(чоловіки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з волейболу  

(жінки); 
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з волейболу  

(чоловіки); 
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з волейболу 

пляжного;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з гандболу  

(чоловіки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з гандболу  

(жінки);
— головний тренер штатної команди національної збірної команди України з тенісу;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з тенісу настіль-

ного (жінки); 
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з тенісу настіль-

ного (чоловіки);
— головний тренер штатної команди національної збірної команди України з футболу (жінки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з хокею на  

траві (жінки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з хокею на тра-

ві (чоловіки) ;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з спортивної акро-

батики ;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з кікбоксингу 

WAKO;
— головний тренер штатної команди національної збірної команди України з сумо;.
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з шахів  

(чоловіки) ;
— головний тренер штатної команди національної збірної команди України з шахів (жінки) ;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з таїландського 

боксу Муей Тай;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з пауерліфтин-

гу (чоловіки);
—  оловний тренер штатної команди національної збірної команди України з пауерліфтин-

гу (жінки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з підводного  

спорту;
— головний тренер штатної команди національної збірної команди України з джиу-джитсу.

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра та спеці-

альністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, а також Програма розвитку відповідного виду спор-

ту в Україні (для претендентів на посаду державного тренера), Програма підготовки наці-
ональної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, План підготовки на-
ціональної збірної команди України з виду спорту до Олімпійських ігор, чемпіонатів світу 
та�Європи�(для�претендентів�на�посаду�головного�тренера);�приймаються�протягом�30�ка-
лендарних днів з дня його оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб.611. 

Телефон для довідок: 289-12-75.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ  КОНКУРС

На посади:
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з важкої 

атлетики (жінки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з важкої 

атлетики (чоловіки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з велоси-

педного спорту (шосе);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з велоси-

педного спорту (маутенбайк);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з веслу-

вання академічного;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з веслу-

вання на байдарках і каное;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з легкої 

атлетики (багатоборство);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з легкої 

атлетики (витривалість);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з легкої 

атлетики (метання);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з легкої 

атлетики (спринт);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з легкої 

атлетики (стрибки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з плаван-

ня синхронного;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України зі стриб-

ків у воду;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з сучас-

ного п’ятиборства;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з триат-

лону;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з гімнас-

тики художньої;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з дзюдо;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з карате;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з скеле-

лазіння;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з стриб-

ків на батуті;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України зі стріль-

би з лука (жінки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України зі стріль-

би з лука (чоловіки);
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України зі стріль-

би кульової;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України зі стен-

дової стрільби;
—  головний тренер штатної команди національної збірної команди України з тхек-

вондо (ВТФ);
— головний тренер штатної команди національної збірної команди України з фех-
тування.

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду головного тренера:
- вища освіта першого або другого рівня за ступенем бакалавра або магістра 

та спеціальністю відповідної галузі знань;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи на тренерських посадах з виду спорту не менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі, а також Програма розвитку відповідного ви-

ду спорту в Україні (для претендентів на посаду державного тренера), Програ-
ма підготовки національної збірної команди України з виду спорту до Олімпій-
ських ігор, План підготовки національної збірної команди України з виду спор-
ту�до�Олімпійських�ігор,�чемпіонатів�світу�та�Європи�(для�претендентів�на�посаду�
головного тренера); приймаються протягом 30 календарних днів з дня його ого-
лошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб. 611. 

Телефон для довідок: 289-12-75.
Добропільський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 

85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Банкова, 39) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться:

27.10.2017 о 12:00 до Власов Сергій Вікторович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 85000, Донецька обл. Добропільський р-н, с. Урицьке, 
вул. Нововодянська) справа № 227/1846/17, суддя Мацишин Л. С.

27.10.2017 о 12:00 до Лінкіна Ольга Анатоліївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 85030, Донецька обл., Добропільський р-н, с. Завидо-
Борзенка, вул. Криворізька, буд. 8) справа № 227/1896/17, суддя Ма-
цишин Л. С.

 31.10.2017 об 11:00 до Бондаренко Ігор Валентинович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 85020, Донецька обл. Добропільський р-н, смт 
Святогорівка, вул. Першотравнева, буд. 58) справа № 227/2598/17, суд-
дя Левченко А. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про 
причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Здолбунівський районний суд Рівненської обл. (адреса суду: 35705, Рівненська 
обл., м. Здолбунів, вул.Незалежності,10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся   27.10.2017 об 11:40 до Нижній Тарас Костянтинович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 35705, Рівненська обл., м. Здолбунів, вул. Івана Франка, буд. 4) справа  
№ 562/1714/16-ц, суддя Мичка І. М.

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.

Гуляйпільський�районний�суд�Запорізької�обл.�(адреса�суду:�70200,�Запорізь-
ка�обл.,�м.�Гуляйполе,�вул.�Велика,�33)�викликає�відповідача�за�позовом�ПАТ�КБ�
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
27.10.2017 о 09:00 до Куропата Валерій Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 
70245,�Запорізька�обл.,�Гуляйпільський�р-н,�с.�Любимівка)�справа�№�315/1029/17,�
суддя Телегуз С. М.

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.

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає як відповіда-
ча Заховалка Віталія Вячеславовича у цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до 
Заховалка Віталія Вячеславовича про стягнення заборгованості, судове 
засідання призначене на 11 годину 00 хвилин 26 жовтня 2017 року, яке 
відбудеться в приміщенні Шевченківського районного суду м. Запоріж-
жя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, б. 117 «а», каб. 17.

Суддя Галущенко Ю.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) 
розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний�банк�«Приватбанк»�до�Коцюруби�Романа�Григоровича�про�стягнення�заборгованос-
ті за кредитним договором.

Відповідач� по� справі:� Коцюруба� Роман� Григорович� (адреса:� Донецька� область,� 
м. Бахмут, вул. Незалежності, буд. 25, кв. 22) викликається на 25 жовтня 2017 року о 13 
год. 00 хв. до суду, кабінет № 306, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку 
неприбуття відповідача він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа 
буде розглянута в його відсутність.

Суддя О.М. Павленко
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Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Торгівельний будинок «Амстор» до Тамалова Романа 
Анатолійовича, Богуславського Павла Ігоровича, Головного 
сервісного центру МВС України, третя особа: Труш Олексій 
Вікторович, про визнання права власності та витребування 
майна із чужого незаконного володіння.

Відповідач Тамалов Роман Анатолійович (зареєстрова-
ний за адресою: 83044, м. Донецьк, Пролетарський район, 
вул. Армавірська, 17/87) викликається на 31 жовтня 2017 ро-
ку о 10.00 год. до суду, каб. №9, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідач Богуславський Павло Ігорович (зареєстрова-
ний за адресою: 02230, м. Київ, вул. Маяковського, 8-Б/51) 
викликається на 31 жовтня 2017 року о 10.00 год. до суду, 
каб. №9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Головний сервісний центр МВС України (роз-
ташований за адресою: 04071, м. Київ-71, вул. Лук’янівська, 
62) викликається на 31 жовтня 2017 року о 10.00 год. до су-
ду, каб. №9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня), місцезнаходження чи місце роботи яких невідоме, ви-
кликаються в суд через оголошення у пресі. З опублікуван-
ням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідо-
мленими про час і місце розгляду справи. 

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в їхню відсутність.

Суддя М. М. Скиба

Новопсковський районний суд Луганської області 
31.01.2017 року ухвалив рішення по цивільній справі 
ЄУ № 420/1984/16-ц за позовом Чаплигіної Аліни Во-
лодимирівни до Чаплигіна Олега Борисовича про ро-
зірвання шлюбу.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ч. 1 ст. 223 
ЦПК України: рішення суду набирає законної си-
ли після закінчення строку для подання апеляцій-
ної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У 
разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його 
не скасовано, набирає законної сили після розгляду 
справи апеляційним судом.

Суддя P. P. Потапенко

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що в провадженні суду розглядається 
цивільна справа № 363/2630/17 за позовом Остров-
кіної Ольги Олегівни до Вакуленка Володимира Сте-
пановича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 2 листопада 2017 
року о 09 годині 40 хвилин за адресою: Київська об-
ласть, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі  неявки відповідача Вакуленка В.С. без по-
важних причин справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя М. Б. Баличева

Апеляційний суд Житомирської області викликає 
в судове засідання Бурмича Віталія Андрійовича як 
відповідача у цивільній справі № 22ц/776/1969/17 за 
позовом Приватного акціонерного товариства «Стра-
хове товариство «Гарантія» до Бурмича Віталія Ан-
дрійовича про стягнення страхового відшкодування 
в порядку регресу.

Розгляд справи призначено на 7 листопада 2017 
року об 11 год. 00 хв. та відбудеться за адресою:  
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 24.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ву буде розглянуто у його відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя P. M. Борисюк

Вишгородський районний суд Київської області повідо-
мляє, що в провадженні суду розглядається цивільна справа 
№ 363/628/17 за позовом Румина Марини Гарріївни до Пар-
хоменко Ніни Олександрівни та Державного нотаріуса П’ятої 
київської державної нотаріальної контори Гриценко Ольги 
Василівни про визнання свідоцтва про право на спадщину за 
законом недійсним, скасування рішення про державну ре-
єстрацію прав та їх обтяжень та визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 23 листопада 2017 року о 
15 годині 30 хвилин за адресою: Київська область, м. Вишго-
род, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачки Пархоменко Н.О. без поважних 
причин справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
як відповідачку Будлянську Віру Василівну в судо-
ве засідання, яке призначено на 22.11.2017 року об 
11 год. 00 хв., для участі у розгляді цивільної спра-
ви за позовом Будлянського Тимура Анатолійови-
ча до Будлянської Віри Василівни про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням (кабінет № 17, пр. Маяковського, 
5-в, м. Київ).

Суддя О. П. Шевчук

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті повідомляє Левчука Дениса Володимирови-
ча (Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. 
Дзержинського, буд. 8, кв. 6) про ухвалення зао-
чного рішення від 6 жовтня 2017 року по справі  
№ 428/8423/17 за позовом Левчук Юлії Володими-
рівни про розірвання шлюбу та стягнення аліментів 
на утримання неповнолітньої дитини.

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

Суддя Д. Б. Баронін

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що в провадженні суду розглядається 
цивільна справа №363/4047/16-ц за позовом Заступ-
ника керівника Києво-Святошинської місцевої проку-
ратури Київської області в інтересах держави в осо-
бі територіальної громади міста Вишгород до Вишго-
родської міської ради Київської області, Колесніко-
ва Миколи Миколайовича, Старцевої Дарії Вікторів-
ни, Сенька Григорія Васильовича, Приватного нотарі-
уса Вишгородського районного нотаріального окру-
гу Київської області Семенюк Тетяни Василівни, треті 
особи – Начатий Олександр Олегович, Пєшков Юрій 
Юрійович, Клюзко Олексій Іванович, Лук’яненко Ма-
рія Степанівна, Златін Максим Васильович, Романен-
ко Тетяна Петрівна, Сулима Наталія Володимирівна, 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Велес-
град 2015», про визнання незаконним та скасуван-
ня окремих положень рішення Вишгородської місь-
кої ради №11/21 «Про затвердження проекту земле-
устрою щодо відведення земельних ділянок у влас-
ність громадянам» від 27 квітня 2012 року.

Судове засідання відбудеться 3 листопада 2017 
року о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачів та третіх осіб без поваж-
них причин справа буде розглянута за їхньої відсут-
ності.

Суддя М. Б. Баличева

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідача 
Зачиняєва Віталія Олексійовича в судове засідання 
на 30 жовтня 2017 року о 15 год. 00 хв. по цивільній 
справі за позовом Зачиняєвої Катерини Вікторівни 
до Зачиняєва Віталія Олексійовича про позбавлен-
ня батьківських прав, у залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми 
знаходиться цивільна справа № 591/5019/17, прова-
дження № 2/591/2497/17 за позовом Валявської Ін-
ни Миколаївни до Валявського Олександра Володи-
мировича про зміну способу стягнення та збільшен-
ня розміру аліментів.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до суду відповідача 
Валявського Олександра Володимировича, останнє 
відоме місце проживання: м. Суми, пров. Пляжний, 
буд. 8, кв. 6, на 16 листопада 2017 року о 13.00 год.

В разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ва буде розглянута в його відсутність.

Суддя Г. В. Шелєхова

Алексєєнку Максиму Олексійовичу, який заре-
єстрований за адресою: м. Донецьк, вул. 230 Стрі-
лецької дивізії, буд. 13, кв. 140, необхідно з’явитися 
7 листопада 2017 року о 14 год. 30 хв. до Дарниць-
кого районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Севасто-
польська, 14, зал №5), для участі в судовому засідан-
ні по цивільній справі за позовом Алексєєнко Аліни 
Ігорівни до Алексєєнка Максима Олексійовича про 
розірвання шлюбу. У разі неявки до суду, справу бу-
де розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами 
у вашу відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України. 
У випадку неявки відповідач зобов’язаний повідоми-
ти суд про причини своєї неявки.

Суддя Леонтюк Л. К.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МАРФІН БАНК»  

оголошує тендери: 
– На придбання стрічкової бібліотеки TS3200 ком-

панії виробника – IBM; 
– На придбання мережевого обладнання компа-

нії Cisco; 
– З вибору компанії для сервісного обслуговуван-

ня серверної інфраструктури ПАТ «МАРФІН БАНК» у 
2017–2018 рр.; 

– З вибору компанії постачальника банкоматів. 
Умови проведення тендеру розміщені на сайті: 

www.marfinbank.ua

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська 
(адреса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. № 84, 
каб. № 210, суддя Волошин Є. В.) викликає в судове 
засідання, яке відбудеться 13 листопада 2017 року о 
14 годині 00 хвилин громадянина Васючкова Яросла-
ва Олександровича як відповідача по цивільній спра-
ві №202/1699/17; провадження № 2/202/1872/2017 за 
позовною заявою Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «ДніпроВНІПІенергопром» до Васючкова 
Ярослава Олександровича про відшкодування шкоди 
в порядку регресу.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити 
суд про причини неявки, справу буде вирішено на під-
ставі наявних даних і постановлено заочне рішення.

В Ірпінський міський суд Київської облас-
ті на 29.11.2017 р. о 15 год. 30 хв. (справа  
№ 367/5006/17) викликається Худик Святослав Ва-
димович по справі за позовом Худік Лідії Володи-
мирівни до Худика Святослава Вадимовича про 
визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням.

В разі неявки Худика Святослава Вадимовича 
(Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), спра-
ва буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Інформація для абонентів 

ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 
(код ЄДРПОУ - 19199961)

Повідомляємо, що з 1 листопада 2017 року змінюються 

окремі тарифи на послуги Інтернет і Телефонія для існую-

чих абонентів  – фізичних та юридичних осіб.

Детальна інформація — за телефоном (044) 507 00 00 

або 177 (з телефонних ліній Vega).

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса су-
ду: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект імені газети 
«Правда», 84) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  27.10.2017 о 09:30 до Мартинова Марія Олександрівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 27, кв. 61) справа № 202/3855/17, 
суддя Слюсар Л. П. У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Украї-
ни.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Обухівський районний суд Київської обл. (адреса суду: 08700, 
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 20) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться   27.10.2017 о 12:00 
до Штанько Ольга Василівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 08750, Київська обл., Обухівський р-н, с. Григорівка) справа  
№ 372/2626/17, суддя Болобан В. Г. У разі неявки відповідача у 
призначений час або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошен-
ня відповідач по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового засідання.

Втрачений додаток 

№ 122161 до диплома 

бакалавра КВ № 25976826 

від 30.03.2006 р., виданий 

Київським політехнічним 

інститутом на ім’я 

Столбін М. А., 

вважати недійсним.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Рибалка Максима Володимировича в су-
дове засідання як відповідача у справі № 319/1230/17 
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк Украї-
ни» в особі філії — Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 30.10.2017 року об 11 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: вул. Центральна, 26а, смт 
Більмак, Більмацький район, Запорізька область, 
71001. Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відпові-
дача в судове засідання, справа згідно з вимогами 
ЦПК України може бути розглянута за його відсут-
ності. Відповідач у випадку неявки в судове засідан-
ня зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ре-
йер Катерину Михайлівну, 3 грудня 1982 року наро-
дження, місце реєстрації якої по м. Києву та Київ-
ській області не встановлено, останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Марша-
ла Геловані, 30, кв. 99, як відповідачку по цивільній 
справі за позовом Рейера Олександра Олександро-
вича до Рейер Катерини Михайлівни про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться під головуванням судді  
Коренюк A. M. о 16 год. 10 хв. 9 листопада 2017 року 
за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал 27.

З опублікуванням даного оголошення, відповіда-
чка Рейер Катерина Михайлівна вважається повідо-
мленою про час та місце розгляду справи.

Лазоренко Андрій Олексійович, зареєстрований за 
адресою: м. Київ, вул. Вереснева, 5, кв. 180, та Гераси-
менко Тетяна Вікторівна, зареєстрована за адресою:  
м. Київ, вул. Харківське шосе, 58, кв. 72, викликаються 
як відповідачі Дарницьким районним судом м. Києва в 
судове засідання, яке відбудеться 9 листопада 2017 року 
о 14 год. 00 хв. у цивільній справі за позовом Приймака 
Олександра Юрійовича до Лазоренка Андрія Олексійо-
вича, Герасименко Тетяни Вікторівни про відшкодуван-
ня матеріальних збитків, завданих внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди та втрати ринкової вартості.

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

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа 
буде розглянута в їхню відсутність з урахуванням наяв-
них у ній доказів відповідно до чинного законодавства.

Рубіжанський міський суд Луганської області  
викликає як відповідачів Цимбал Ірину Миколаївну, 
Заблодського Олексія Івановича по цивільній справі 
№ 425/1970/17; № 2/425/524/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Луганського обласно-
го управління AT «Ощадбанк» до Цимбал Ірини Ми-
колаївни, Заблодського Олексія Івановича про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 31 жовтня 2017 року о 10 год. 30 хв. у примі-
щенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, 
суд розглядатиме справу без вашої участі згідно зі  
ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. 
Миру, 34.

Суддя Є. О. Романовський
Олевський районний суд Житомирської області викликає Сидорчука 

Олександра Петровича, жителя м. Житомир, вул. Гранітна, 2, кв. 3, та То-
кового Максима Валентиновича, жителя м. Житомир, вул. Лермонтова, 3, 
кв. 2, як відповідачів по справі за позовом Заступника прокурора Жито-
мирської області в інтересах держави в особі Олевської міської об’єднаної 
територіальної громади Житомирської області про визнання недійсним 
наказу, скасування рішення про державну реєстрацію права власності на 
земельну ділянку та зобов’язання її повернути, у судове засідання на 10 
год. 00 хв. 22 листопада 2017 року.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олевського районного су-
ду Житомирської області за адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська, 7, 
Житомирська область.

У разі неявки без поважних причин у судове засідання або неповідо-
млення про причини неявки, справу буде розглянуто за відсутністю від-
повідачів.

Суддя В. В. Волощук

Борівський районний суд Харківської області викли-
кає на судове засідання як відповідача Бондаря Андрія 
Сергійовича, який зареєстрований за адресою: вул. Ми-
ру, 5, с. Піски-Радьківські Борівського р-ну Харківської 
обл., по справі за позовом Бондарь Людмили Костян-
тинівни до Бондаря Андрія Сергійовича, заінтересована 
особа: Піски-Радьківська райрада Борівського р-ну Хар-
ківської обл., про визнання особи такою, яка втратила 
право користування житловим приміщенням. Розгляд 
справи призначено на 02.11.2017 р. о 09.30 у приміщен-
ні Борівського районного суду Харківської обл. за адре-
сою: смт Борова, Борівського р-ну Харківської обл., вул. 
Миру, 11. У разі неявки відповідача на судове засідан-
ня справу буде розглянуто за його відсутності на підста-
ві наданих по справі доказів.

Суддя Г. М. Гуляєва

Харківський районний суд Харківської області 
викликає відповідача Шапошника Андрія Федо-
ровича на  судове засідання, яке призначено на 
30 жовтня 2017 р. о 12.00  для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Шапошник Олени Вікто-
рівни до Шапошника Андрія Федоровича, тре-
тя особа: Служба у справах дітей Харківської ра-
йонної державної адміністрації, про позбавлення 
батьківських прав та стягнення аліментів. У разі 
неявки відповідача на  судове засідання,  непові-
домлення про поважність причин неявки та не-
надання заяви про розгляд справи за їхньої від-
сутності, справу буде розглянуто у заочному по-
рядку.   

 Суддя І. В. Караченцев

Московський районний суд м. Харкова викли-
кає як відповідача Іскендерову Айша Гейбулла 
кизи, 06.05.1999 року народження, на 14.00 год. 
11.12.2017 року по цивільній справі за позовом 
Іскендерова Гейбулли Оруджа огли до Іскенде-
рової Айши Гейбулли кизи, треті особи: Ками-
шов Микола Вадимович, Сиротинська Лідія Ти-
хонівна, про визнання особи такою, яка втрати-
ла право користування житловим приміщенням.

У разі неявки відповідача на судове засідання 
або неповідомлення про причину неявки, справу 
буде розглянуто за його відсутності за наявними 
у справі доказами.

Суддя А. М. Харченко

Кегичівський районний суд Харківської області викликає на судо-
ве засідання, яке відбудеться 07 листопада 2017 року о 12.00 у при-
міщенні Кегичівського районного суду по вул. Миру, 26, смт Кеги-
чівка Харківської обл., відповідача Найда Володимира Павловича, 
1971 року народження, по цивільній справі № 624/529/17 за позо-
вом Васильковського Володимира Михайловича  до Найда Володи-
мира Павловича про позбавлення права користування жилим примі-
щенням. Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та 
місце розгляду справи. У разі неявки відповідача до суду справу бу-
де вирішено на підставі наявних у справі матеріалів.

Суддя Н. М. Куст

Саратський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68200, 
Одеська обл., м. Сарата, вул. Леніна, 107) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті у судове засідання, яке відбудеться  27.10.2017 о 14:00 до Газі-
бар Іван Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 68251, Одеська 
обл., Саратський р-н, с. Зоря, вул. Комсомольська, буд. 69) справа 
№ 513/508/17, суддя Бучацька А. І. У разі неявки відповідача у при-
значений час або неповідомлення про причини 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 проведення судового засідання.

Повістка про виклик
Підозрюваний Івакін Юрій Володимирович, 13.08.1954 р.н., відповідно до вимог 

ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 27 жовтня 2017 
року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Хлебнікової О.М. у каб. № 705 за адре-
сою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-256-95-96), для вручення повідомлення 
про зміну раніше повідомленої підозри, допиту як підозрюваного, оголошення про за-
вершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового роз-
слідування, ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, отримання ко-
пії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 42014000000000461 від 02.06.2014, відкриття матеріалів. Поваж-
ні причини неприбуття особи на виклик передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття на виклик передбачені ст. 139 КПК України.
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оголошення

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

Opіхівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Рассаднікова Олега Євгеновича, ІПН 
2553215254, який проживає за адресою: Донецька 
область, м. Макіївка, вул. Дежнева, буд. 55а, у су-
дове засідання по цивільній справі №323/2563/17 
(2/323/856/17) за позовом Рассаднікової Лідії Іванів-
ни до Рассаднікова Олега Євгеновича, третя особа: 
Нечаєва Наталія Євгенівна, про визнання права влас-
ності за набувальною давністю.

Судове засідання відбудеться о 10.00 годині 6 лис-
топада 2017 року в приміщенні суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під го-
ловуванням судді Смоковича М. В., кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи та у випадку неявки до суду справу мо-
же бути розглянуто за його відсутності на підставі на-
явних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рі-
шення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Сватівський районний суд Луганської області повідо-
мляє Луганську міську раду, що Сватівським районним 
судом Луганської області 2 жовтня 2017 року ухвалено 
заочне рішення у цивільній справі № 428/2/17 за позовом 
Іванової Людмили Георгіївни до територіальної громади 
Луганської міської ради про визнання права власності на 
майно в порядку спадкування, яким позовні вимоги Іва-
нової Л. Г. задоволено та визнано за Івановою Людми-
лою Георгіївною право власності на грошові вклади на 
наступних рахунках:

– у ТВБВ № 10012/0139 філії Луганського обласного 
управління ПАТ «Державний ощадний банк України» –  
№ 915510044314 – 4779,60 грн, № 91551005233 – 1279,95 
грн, № 29152 – 110,17 грн у порядку спадкування;

– у Луганській філії AT «Фінанси та Кредит», де за-
лишок, згідно з Депозитним договором № 6611/3-13 від 
27.11.2013 p., на рахунку № 26204026696002 становить 
111 732,84 грн у порядку успадкування.

Суддя С. М. Скрипник

Печерський районний суд м. Києва викликає Кунчен-
ко Дар’ю Андріївну в судове засідання як відповідачку в 
справі № 757/11547/17-ц за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «Інокс» до Товариства з обме-
женою відповідальністю «Інокс», Матата Андрія Олего-
вича, Кунченко Дар’ї Андріївни про відшкодування ма-
теріальної та моральної шкоди, яке відкладено до 09.30 
год. 23.11.2017 року і відбудеться за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 42а, каб. 16, суддя Москаленко К. О.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без 

поважних причин або неповідомлення суд про причини 
неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на під-
ставі наявних у ній доказів.

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою Соловйової Ганни 
Василівни до Соловйова Віталія Олександровича, за участю 
третьої особи: Органу опіки та піклування Слов’янської місь-
кої ради Донецької області, про надання дозволу на тимча-
совий виїзд за кордон малолітньої дитини без згоди бать-
ка. Відповідач по справі: Соловйов Віталій Олександро-
вич, останнє відоме місце проживання: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вулиця Світлодарська, будинок № 30, кварти-
ра № 28, викликається на 16 листопада 2017 року о 08 годині 
00 хвилин до Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача він пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 
227/3035/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Попової Любові Михайлівни про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка Попова Любові Михайлівна, 7 січня 
1959 року народження, уродженка м. Харцизьк До-
нецької області, викликається на 2 листопада 2017 
року о 09.30 годині до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується подати письмові по-
яснення по суті позову та за наявністю заперечення 
проти позову та докази. У випадку неприбуття вона 
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Повістка про виклик обвинуваченого  
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України

В провадженні Рубіжанського міського суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження за № 22015130000000017 від 20 січня 2015 
року відносно Горбенко Олени Вікторівни, 02.07.1968 
року народження, яка обвинувачується у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Горбенко О. В., зареєстрована за 
адресою: Луганська область, м. Золоте (4), вул. 
Красноармійська, буд. 5, кв. 58.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України вам 
необхідно з’явитись 30 жовтня 2017 року о 09 годи-
ні 00 хвилин у судове засідання Рубіжанського місь-
кого суду Луганської області (каб. № 11, 2-й поверх) 
за адресою: вул. Миру, 34, м. Рубіжне Луганської об-
ласті.

Суддя Ю. Ю. Кобзар

Котелевський районний суд Полтавської області в цивільній 
справі за позовом Сахно Ірини Миколаївни до Котелевської се-
лищної ради Полтавської області, Переяслівця Анатолія Івановича, 
Богдан Лариси Іванівни, Шеремет Валентини Михайлівни, Сацько-
го Віктора Костянтиновича, Бубирь Наталії Миколаївни, Лапа Юрія 
Олексійовича та Шлика Ігоря Анатолійовича, третя особа — «Коте-
левський район електричних мереж ПАТ Полтаваобленерго», про 
визнання права власності, викликає в судове засідання як відпо-
відачів: Котелевську селищну раду Котелевського району Полтав-
ської області за останнім відомим її місцезнаходженням: вул. Пол-
тавський шлях, 224, смт Котельва, Полтавська область, 38600; Пе-
реяслівця Анатолія Івановича за останнім відомим його місцезна-
ходженням: вул. Петровського, 2, смт Котельва, Полтавська об-
ласть, 38600; Богдан Ларису Іванівну за останнім відомим її місце-
знаходженням: вул. Петровського, 2, смт Котельва, Полтавська 
область, 38600; Шеремет Валентину Михайлівну за останнім ві-
домим її місцезнаходженням: вул. Петровського, 2, смт Котельва, 
Полтавська область, 38600; Сацького Віктора Костянтиновича за 
останнім відомим його місцезнаходженням: вул. Петровського, 2, 
смт Котельва, Полтавська область, 38600; Бубир Наталію Микола-
ївну за останнім відомим її місцезнаходженням: вул. Петровського, 
2, смт Котельва, Полтавська область, 38600; Лапа Юрія Олексійо-
вича за останнім відомим його місцезнаходженням: вул. Петров-
ського, 2, смт Котельва, Полтавська область, 38600; Шлика Ігоря 
Анатолійовича за останнім відомим його місцезнаходженням: вул. 
Петровського, 2, смт Котельва, Полтавська область, 38600.

Судове засідання відбудеться 9 листопада 2017 року о 14 год. 
00 хв. у приміщенні суду за адресою: смт Котельва Котелевського 
району Полтавської області, вул. Полтавський шлях, 235.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде розгляну-
то за вашої відсутності.

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

У разі неявки відповідачів на призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за їхньої від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням оголошення відповідачі по справі вважають-
ся належним чином повідомленими про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Суддя Мальцев С. О.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/3319/16-к, 
внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань  
№ 22016130000000109 від 17.05.2016 року, стосовно Кравцової 
Вікторії Григорівни, 17 грудня 1959 року народження, обвинува-
ченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке здійснюється за відсутності обвинуваченої, в порядку 
спеціального судового провадження.

Обвинувачена Кравцова Вікторія Григорівна, зареєстрована за 
адресою: Луганська область, місто Алчевськ, вул. Фрунзе, буд. 3.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Кравцову Вікторію Григо-
рівну в судове засідання, яке відбудеться 30 жовтня 2017 року о 
09.00 годині в залі судових засідань Лисичанського міського су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у 
складі: головуючого судді Старікової M. M., суддів Березіна А. Г., 
Калмикової Ю. О.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської об-
ласті (головуючий суддя Безкровний І .Г.) знаходиться кримі-
нальне провадження № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 433/605/17) 
за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Анатолійовича, 
01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійсню-
ється спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викли-
кається Кремінським районним судом Луганської облас-
ті в судове засідання у зазначеному кримінальному прова-
дженні, яке відбудеться 30 жовтня 2017 року об 11.00 год. 
у залі судових засідань Кремінського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, пло-
ща Красна, 5.

Після опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи 
належним чином. У разі неявки обвинуваченого криміналь-
не провадження буде розглядатися за його відсутності в по-
рядку спеціального судового провадження на підставі ст.ст. 
297-1, 323 КПК України.

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/44/17, на підставі об-
винувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3 
ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289,  
ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути у судове 
засідання, яке відбудеться 30 жовтня 2017 року об 11 год. 00 
хв. у приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: 
Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

Суддя В. В. Козюменська

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської об-
ласті перебуває кримінальне провадження № 415/3114/16-к сто-
совно Казацького Олександра Олександровича, 7 жовтня 1982 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України, 
яке здійснюється за відсутності обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Обвинувачений Казацький Олександр Олександрович, зареє-
стрований за адресою: Луганська область, місто Сорокине (Крас-
нодон), вул. Баумана, буд. 29.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 KПК України Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Казацького Олександра 
Олександровича у судовий розгляд 30 жовтня 2017 року об 11.00 
годині, яке відбудеться в залі судових засідань Лисичанського 
міського суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів у 
складі: головуючого судді Старікової М. М., суддів Березіна А. Г., 
Калмикової Ю. О.

В провадженні Сватівського районного су-
ду Луганської області — судді Осіпенко Л. М. зна-
ходиться спеціальне кримінальне провадження  
№ 426/1598/17 стосовно Кацавалова Євгена Анатолійо-
вича, 11.02.1972 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Кацавалов Є. А., зареєстрований за 
адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Ватутіна, 
3б/10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Кацава-
лова Євгена Анатолійовича у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 30 жовтня 2017 року о 16.00 год. у 
залі Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Скрипник С. М., 
Половинки В. О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Чередниченко Катерину Павлівну 
(останнє відоме місце проживання: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 18б/16) у судо-
ве засідання з розгляду цивільної справи №428/9294/17 
за позовом Ромаха Віталія Івановича до Чередниченко 
Катерини Павлівни в інтересах неповнолітнього Рома-
ха Владислава Віталійовича, третя особа – Орган опіки 
та піклування Сєвєродонецької міської ради, про визна-
ння особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням, яке відбудеться 30.10.2017 року об 
11 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування
На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України необхід-

но з’явитися 26 жовтня 2017 року о 14.00 годині до слід-
чого відділу ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим (з дис-
локацією в м. Херсоні), до слідчого Потапського О. А. за 
адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5, для ознайом-
лення із матеріалами кримінального провадження, вру-
чення повідомлень про підозру, обвинувального акта та 
реєстру матеріалів у порядку ст. 290 КПК України, а та-
кож для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій 
при здійсненні спеціального досудового розслідування:

– Антоненков Олег Сергійович, 28.06.1965 року наро-
дження, громадянин України, який зареєстрований за 
адресою: вул. Коробкова, 29, м. Севастополь, Україна, у 
кримінальному провадженні № 22017011000000011 від 
11.08.2017 за ч. 1 ст. 111 КК України;

– Антонєнков Олександр Сергійович, 16.06.1959 року на-
родження, громадянин України, який проживає за адресою: 
вул. Богдана Хмельницького, 10б/14, м. Севастополь, Укра-
їна, у кримінальному провадженні № 22017011000000012 
від 11.08.2017 за ч. 1 ст. 111 КК України;

– Басов Геннадій Анатолійович, 01.12.1970 року на-
родження, громадянин України, який зареєстрова-
ний за адресою: вул. Адмірала Юмашева, 15/55, м. Се-
вастополь, Україна, у кримінальному провадженні 
№22017011000000013 від 11.08.2017 за ч. 1 ст. 111 КК 
України;

– Богатиренко Сергій Васильович, 07.10.1978 року на-
родження, громадянин України, який проживає за адре-
сою: пр-т Перемоги, 49/22, м. Севастополь, Україна, у 
кримінальному провадженні № 22017011000000014 від 
11.08.2017 за ч. 1 ст. 111 КК України;

– Бородатов Анатолій Петрович, 01.10.1946 року на-
родження, громадянин України, який проживає за адре-
сою: вул. Павла Корчагіна, 6/40, м. Севастополь, Україна, 
у кримінальному провадженні № 22017011000000015 від 
11.08.2017 за ч. 1 ст. 111 КК України.

ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» (код 34550446) 

повідомляє про розірвання в односторонньому порядку 

з 03.10.2017 року договору про надання права ведення 

мисливського господарства та полювання № 3405/1, 

укладеного між ДП «ІЛЛІЧ-АГРО ДОНБАС» та Підприємством 

«Успіх» (код 37303154) 31.05.2011 року, відповідно до п. 4.3 договору 

через порушення Підприємством «Успіх» умов договору.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 
31 серпня 2017 року розглянуто цивільну справу № 409/1008/17 за по-
зовною заявою ПАТ «Державний ощадний банк України» AT «Ощад-
банк» до Бережного Артура Олександровича, Власова Володими-
ра Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором 
№578 від 28.10.2011 р. та винесено заочне рішення, яким позовні вимо-
ги задоволено частково.

Суддя Максименко О. Ю.

Апеляційний суд Київської області повідомляє, що розгляд апеляцій-
ної скарги Першого заступника прокурора Київської області на рішен-
ня Ірпінського міського суду Київської області від 13 лютого 2017 ро-
ку у справі за позовом Першого заступника прокурора Київської облас-
ті в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Євстєфє-
єва Владислава Миколайовича про витребування земельної ділянки з 
чужого незаконного володіння відбудеться о 14 год. 00 хв. 6 листопада 
2017 року за адресою: вул. Володимирська, буд. 15, м. Київ.

Суддя М. В. Мережко

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача в 
судове засідання Літвінова Вадима Євгеновича в справі № 433/1389/17–
2/433/767/17 за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гаран-
тія» до Літвінова Вадима Євгеновича про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

Засідання відбудеться 1 листопада 2017 року о 08 годині 20 хвилин 
за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідачку 
в судове засідання Арутюнян Каріне Валеріївну в справі № 433/1387/17–
2/433/766/17 за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гаран-
тія» до Арутюнян Каріне Валеріївни про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки.

Засідання відбудеться 1 листопада 2017 року о 08 годині 15 хвилин 
за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адре-
сою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб № 410) 6 листопада 2017 
року о 09 годині 30 хвилин буде розглядатись справа № 310/3540/17 за 
позовом Дрінгова Володимира Володимировича до Зінова Миколи Вя-
чеславовича, третя особа — Виконавчий комітет Бердянської міської 
ради Запорізької області про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням.

Суд викликає як відповідача Зінова Миколу Вячеславовича.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неявки справа буде роз-

глянута за його відсутності.

Святошинський районний суд м. Києва викликає 
Полевой Леоніда Ігоровича, останнє відоме місце 
проживання: вул. Литвиненко-Вольгемут, 5Б, кв. 34, 
м. Київ, у судове засідання щодо розгляду цивільної 
справи №2/759/540/17 за позовом Калугіна Сергія 
Олександровича до Полевой Леоніда Ігоровича про 
стягнення боргу, яке відбудеться 31 жовтня 2017 ро-
ку о 10 год. 50 хв.

Просимо гр. Полевой Леоніда Ігоровича з’явитися 
до Святошинського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал № 3, з со-
бою мати документ, який посвідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Новоайдарський районний суд викликає Бузова 
Андрія Миколайовича, який проживає за адресою: 
Луганська область, Новоайдарський район, с. Штор-
мове, вул. Донецька, буд. 17, як відповідача в судове 
засідання з цивільної справи № 419/1992/17 за позо-
вом Вірченко Світлани Федорівни до Бузова Андрія 
Миколайовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням та 
зняття з реєстрації за місцем проживання, що відбу-
деться 3 листопада 2017 року о 09.00 годині в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Но-
воайдар, вул. Миру, 38.

Суддя О. М. Іванова

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до від-
повідача: Костюка Сергія Сергійовича, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. 
60 років СРСР, буд. 53, кв. 63, який викликається 1 лис-
топада 2017 року о 14 год. 10 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. 
(за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. 
№ 410) 9 листопада 2017 року о 10 годині 30 хвилин бу-
де розглядатись справа № 310/6351/17 за позовом Бон-
даренка Володимира Миколайовича до Рокоман Юнони 
Юріївни, третя особа — Виконавчий комітет Бердянської 
міської ради Запорізької області, про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Суд викликає як відповідачку Рокоман Юнону Юріївну.
Явка відповідачки у справі обов’язкова. У разі неявки 

справа буде розглянута за її відсутності.
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Казки, що вселяють надію
НА ЧАСІ. Для нового проекту луганські діти написали 88 історій

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

«Казкова скриня» — 
так називається 

спільний проект Луган-
сь кого обласного радіо 
«Пульс», телеканалу ЛОТ 
і громадської організації 
«Суспільна думка».  Він 
об’єднав юних художни-
ків, авторів і читців. Участь 
у проекті взяли понад 1000 
дітлахів Луганщини. Хлоп-
чики і дівчатка творили у 
трьох конкурсах: «Казко-
вий малюнок», «Найкраща 
казка» та «Маленький каз-
кар». Підсумком став вихід 
аудіодиска з українськи-
ми народними казками, де 
всі герої оповідань розмов-
ляють голосом акторки Лу-
ганського обласного акаде-
мічного українського му-
зично-драматичного теа-
тру Ольги Яковенко.

Презентація проекту 
перетворилася на справ-
жнє свято. Весело й ра-
дісно було не лише тим 
дітям, котрі наважилися 
взяти участь у конкур-
сах проекту й отримали 
нагороди, а всім, бо ко-
льоровий мікс із танців та 
привітань, ігор та урив-

ка з театральної вистави 
нікого у залі не залишив 
байдужим. 

А багато хто доби-
рався заради цього свя-
та здалеку. Шестиклас-
ниця Наталочка Ліщен-
ко приїхала до Сєверодо-
нецька з мамою з Новоай-
дарського району. І з по-

дивом дізналася, що на-
писане нею оповідання 
«Птах, що приносить на-
дію» стало одним з чоти-
рьох переможців у кон-
курсі «Найкраща казка». 

«То моя перша казочка, 
— розповідає дівчинка. — 
Наша вчителька сказа-
ла: хто хоче, той може на-

писати і відіслати на кон-
курс. І ми разом з подру-
гами Євгенією та Євою ви-
рішили спробувати. Же-
ня написала про дівчинку, 
яка вміла розмовляти з 
тваринами, а Єва нам так і 
не розповіла, про що була 
її казка. А моєю першою 
читачкою, помічницею і 
редактором стала мама. 
Тепер думаю: можна ще 
про щось написати!»

Мама Наталія Михай-
лівна радіє за маленьку 
казкарку і  каже, що тепер 
разом слухатимуть радіо 
«Пульс», адже саме там 
мають прозвучати найкра-
щі з авторських оповідань 
маленьких жителів Луган-
щини.

«Саме так, — підтвер-
джує головний редактор 
обласного радіо «Пульс» 
Ірина Коваль. — Проект 
став можливим саме за-
вдяки ініціативі директо-
ра телеканалу ЛОТ Ан-
дрія Шаповалова. Спер-
шу ми не дуже вірили, а 
коли таки взялися до ро-
боти, то по-новому пере-
осмислили цей матеріал,  
українську казку і все 
українське, що у  нас все-
редині».

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДЗНАКА. Під час IV Між
народної авіаційної конфе
ренції «Аероконгрес» він
ницькому летовищу цивільної 
авіації вручили кубок «Аеро
порт року».  Відзнаки галузе
вої асоціації комунальне під
приємство «Аеропорт «Вінни
ця» (який є одним з кращих 
регіональних у нашій краї
ні) удостоєне за покращен
ня обслуговування пасажи

рів, збільшення рейсів та об
сягів перевезень. «Сьогод
ні ми приймаємо і відправ
ляємо рейси до Варшави, 
ТельАвіва, Туреччини , Єгип
ту. Сподіваємось, що цей пе
релік збільшуватиметься. Ми 
докладатимемо до цього зу
силь, адже завдяки авіапере
везенням відкриваються но
ві можливості для малого та 
середнього бізнесу, розвитку 
туризму. Потенціал аеропор
ту величезний. У 2016 році ми 
навіть не могли уявити, що за 

рік перевеземо понад 30 ти
сяч пасажирів. Для нас це ду
же великі обсяги. Маємо ам
бітні плани і хочемо збільшу
вати  показники», — зазначив 
секретар Вінницької міської 
ради Павло Яблонський.

У конференції «Аерокон
грес», яку гостинно прийня
ла Вінниця, взяли участь про
відні галузеві експерти і топ
менеджери аеропортів, авіа
компаній, фінансових уста
нов, інвесторів, туроперато
рів, виробників спеціальної 

техніки, обладнання і мате
ріалів. Учасники комплексно 
обговорили питання щодо 
розвитку аеропортів, збіль
шення авіаперевезень. Но
ві знайомства і контакти, за
цікавлене спілкування — це 
крок до розвитку. Обласна 
і міська  влада впевнені, що 
проведення конференції по
сприяє залученню до спів
праці нових авіаперевізників 
та відкриттю нових напрям
ків з вінницького летовища 
у світ.

Вінницький аеропорт отримав галузевий кубок

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Меморі
альні дошки з іменами заги
блих у національновизволь
ному русі відкрили  до 75річ
чя створення Української По
встанської Армії.

Про це повідомили у прес
службі ОДА. У заходах з уві
чнення пам’яті героїв взяли 
участь очільники області та 
районів, священнослужителі, 
бійці АТО, педагоги, школярі, 
громадськість.

Ольга Ромілович мала лише 
18 років. Та її серце було спо
внене любові до України, тож 
вона стала у лави повстанців. 
23 травня 1944 року під час 
прориву куреня «Бистрого» на 
Волинь дівчина загинула біля 
хутора Коршемки. Але її жер

товну боротьбу пам’ятають і 
нині. Цьогорічного жовтня в се
лищі Підволочиськ на фасаді 
школи (тепер це будинок шко
лярів), де патріотка навчала
ся, урочисто відкрили пам’ятну 
дошку. У селі Золота Слобода 
Козівського району меморіаль
ний знак встановили на честь 
провідного діяча ОУН та УПА 

публіциста й пропагандиста 
крайового провідника ОУН на 
Закерзонні Ярослава Старуха. 
У загальноосвітній школі села 
Лисичники Заліщицького ра
йону на меморіальній дошці ви
карбували імена чотирьох міс
цевих упівців.

У Стіжку Шумського райо
ну кувалася гордість україн

ського війська ще з часів Га
лицькоВолинського князів
ства, у лавах Української По
встанської Армії. 1943 року 
село потерпіло й було зни
щене, випалене дощенту ли
ше тому, що прихильно ста
вилося до УПА, національ
новизвольного руху й необ
хідності відродження Україн
ської держави. Це зазначив 
у виступі голова облдерж
адміністрації Степан Барна, 
відкриваючи пам’ятну дошку 
56 тутешнім жителям, які за
гинули за волю і незалеж
ність України.   

Скрізь під час урочистостей 
лунали спогади, повстанські й 
стрілецькі пісні, вірші про по
двиги воїнів УПА. Полеглих 
героїв ушанували хвилиною 
мовчання і покладанням кві
тів до меморіальних дощок.

На Тернопіллі встановили 200 відзнак воякам УПА

У Сумах зводять перший 
багатофункціональний 
стадіон

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ОНОВЛЕННЯ. На вулиці Люблінській наближається до за
вершення будівництво першого у місті багатофункціонально
го стадіону просто неба, першу чергу якого вже успішно вве
дено в експлуатацію.

Як розповів міський голова Олександр Лисенко, раніше на 
цьому місці було футбольне поле заводу «Електрон». Після 
банкрутства підприємства  територію передали орендареві, 
який надумав звести тут елітні котеджі. Але мешканці навко
лишніх будинків виступили проти такого сусідства і запропону
вали облаштувати повноцін
ний спортивний майданчик. 
Оскільки у Сумах не було і по
ки що немає жодного багато
функціонального стадіону, ке
рівництво міста пішло назу
стріч побажанням городян. 

За словами начальника 
управління капітального бу
дівництва та дорожнього гос
подарства міськради Віта
лія Шилова, спершу планува
ли звести виключно стадіон. 
Однак з часом з’явилися но
ві пропозиції і можливості, які 
вже знайшли практичне вті
лення. Так, готові футболь
не поле, майданчик зі штуч
ним покриттям шостого поко
ління для мініфутболу, біго
ві доріжки, куточки для гри в настільний теніс, шахи, шашки. 
Також установлені спортивні тренажери, лави, трибуни тощо.

Найближчим часом сюди буде прокладено добротну доро
гу, проведено освітлення. Вже зарезервовані місця під бок
серський ринг і тенісний корт. Стосовно першого, то ініціатив
ні городяни подали відповідний проект на його фінансування 
в рамках громадського (партиципаторного) бюджету. На об
лаштування спортивної споруди з міського бюджету спряму
вали майже 4 мільйони гривень.   

Меморіальна дошка на честь провідного діяча ОУН  
та УПА Ярослава Старуха, яку відкрили в Золотій Слободі 
Козівського району

Дітям Сєверодонецька дуже сподобалася презентація 
нового проекту «Казкова скриня»

Найближчим 
часом сюди 
буде прокладено 
добротну дорогу, 
проведено 
освітлення. Вже 
зарезервовані місця 
під боксерський 
ринг і тенісний 
корт. 
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