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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 8 листопада 2017 року
USD 2675.1287   EUR 3092.9838  RUB 4.5763  / AU 341239.42   AG 4549.06   PT 245844.33   PD 265907.79

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

ЧЕТВЕР, 9 ЛИСТОПАДА 2017 РОКУ №211 (6080)
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ЦИФРА ДНЯ

Експорт виходить 
на нові ринки

ПІДҐРУНТЯ. Верховна рада ухвалила законопроект «Про при-
єднання України до регіональної конвенції про пан-євро-середзем-
номорські преференційні правила походження». За проголосував
231 народний депутат.конвенція Пан-Євро-Мед — це інструмент,
розроблений ЄС для співпраці з торговельними партнерами.
Участь України в конвенції сприятиме створенню умов для спро-
щення торгівлі й зростанню українського експорту. Це також дасть
змогу розширити присутність вітчизняних товарів на ринках третіх
країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а саме: ЄС,
ЄаВТ, Чорногорії, Молдови, Македонії, повідомляє прес-служба
Мінекономрозвитку.  Частка українського експорту до країн-учас-
ниць Пан-Євро-Мед становить понад 50%, з них 40% — до країн
ЄС. «Приєднання України до Пан-Євро-Мед диверсифікує наш
експорт як з точки зору географії, так і з точки зору кошика това-
рів, зросте також обсяг поставок на ринок ЄС», — зазначила за-
ступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий
представник України наталія Микольська.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:        «Витрати
на фінансування Вищого

антикорупційного суду
вже передбачено 

в проекті бюджету на
2018 рік. Це зроблено

наперед, бо є політична
воля на створення
такої інституції».

Президент про нагальну потребу ухвалити до кінця
року закон щодо створення цієї структури
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За що українці
найчастіше дають хабарі

АКТУАЛЬНО. Протягом останнього року 25% громадян
особисто чи їхні близькі родичі віддячували грішми

30% замість 25% 
становитиме квота на музичні твори 

українською мовою в телерадіоефірі 
у часових проміжках з 7:00 до 14:00 

та з 15:00 до 22:00

7 Економіка України
за січень —
вересень 
2017 року5

КРУГЛИЙ СТІЛ

Проект
держбюджету-2018
викликає чимало
запитань у контексті
децентралізації

2

Монетизація субсидій стартує 1 січня
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. На першому етапі головне — перейти на прозорі й своєчасні
розрахунки живими коштами між державою та виконавцями послуг

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Учорашній захід відрізнявся
від попередніх коротким

вступним словом Прем’єр-мініс-
тра Володимира Гройсмана. Цьо-

го разу міністри більше схвалю-
вали постанови. Усе розпочина-
лося словами про потребу
реалізувати урядову ініціативу
знищення будь-якого тиску пра-
воохоронних та  контролюючих
органів на чесний бізнес. 

Над законодавчими змінами
працювали фахівці з Міністер-
ства юстиції, Міністерства 
внутрішніх справ та Офісу бізнес-
омбудсмена. Прем’єр висловив
переконання, що норми задоволь-
нять запити підприємництва.

Проект урядових змін передбачає
відеофіксацію судового рішення
про проведення обшуків і непри-
пустимості ухвалення такого рі-
шення без адвоката, забороняє
вилучати оригінали фінансових
документів, сервери, комп’ютери

і телефони підприємців під час об-
шуків та їх відеофіксацію. Цю 
тему Володимир Гройсман закрив
нагадуванням, що на-
ступного року економіці 
прогнозують тривідсот-
кове зростання ВВП. 2

У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ
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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 №229 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
16.11.2017 р. о 15-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» 

відбудеться аукціон №229 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно постанови  
КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься  

в одному ло-
ті, тонн

К-сть  
лотів, оди-

ниць

Стартова  
ціна за  

1 тонну, грн.   
(без ПДВ)

Стартова  
ціна за  

1 тонну, грн. 
(з ПДВ)

Cтартова  
вартість  

одного лота, грн. 
(з ПДВ)

Загальний  
обсяг, тонн

Загальна  
вартість, грн.  

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Полтава
нафтогаз» 2 000 1 11 620,33 13 944,40 27 888 800,00 2 000,00 27 888 800,00

по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ  «Укртранснаф
та» знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз»  

(Ресурс грудня 2017 р.)

2 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Полтава
нафтогаз» 2 300 1 11 620,33 13 944,40 32 072 120,00 2 300,00 32 072 120,00

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

(Ресурс грудня 2017 р.)

3 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Полтава
нафтогаз» 2 400 1 11 620,33 13 944,40 33 466 560,00 2 400,000 33 466 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ  «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН  Качанівського ГПЗ  

(Ресурс грудня 2017 р.)

4 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс грудня 2017 р.)

5 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН  Качанівського ГПЗ  

(Ресурс грудня 2017 р.)

6 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс грудня 2017 р.)

7 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс груд

ня 2017 р.)

8 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс груд

ня 2017 р.)

9 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс грудня 2017 р.)

10 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс грудня 2017 р.)

11 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс грудня 2017 р.)

12 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс грудня 2017 р.)

13 ПАТ «Укр
нафта»»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 2 810 1 11 620,33 13 944,40 39 183 764,00 2 810,00 39 183 764,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс грудня 2017 р.)

14 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс грудня 2017 р.)

15 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс грудня 2017 р.)

16 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс грудня 2017 р.)

17 ПАТ «Укр
нафта»»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс грудня 2017 р.)

18 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс грудня 2017 р.)

19 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс грудня 2017 р.)

20 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 2 000 1 11 620,33 13 944,40 27 888 800,00 2 000,00 27 888 800,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс грудня 2017 р.)

21 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 1 610 1 11 620,33 13 944,40 22 450 484,00 1 610,00 22 450 484,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс грудня 2017 р.)

22 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Чернігів
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ре

сурс грудня 2017 р.)

23 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Чернігів
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ре

сурс грудня 2017 р.)

24 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Чернігів
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ре

сурс грудня 2017 р.)

25 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Чернігів
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ре

сурс грудня 2017 р.)

26 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Чернігів
нафтогаз» 2 000 1 11 620,33 13 944,40 27 888 800,00 2 000,00 27 888 800,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс грудня 2017 р.)

27 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Борислав
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ  
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», 

НЗП «Уличне»1 НГВУ «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс грудня 2017 р.)

28 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Борислав
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ  
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», 

НЗП «Уличне»1 НГВУ «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс грудня 2017 р.)

29 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Борислав
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ  
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», 

НЗП «Уличне»1 НГВУ «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс грудня 2017 р.)

30 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Борислав
нафтогаз» 1 487 1 11 620,33 13 944,40 20 735 322,80 1 487,00 20 735 322,80

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ  
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», 

НЗП «Уличне»1 НГВУ «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс грудня 2017 р.)

31 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз»  

(Ресурс грудня 2017 р.)

32 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ре

сурс грудня 2017 р.)

33 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ре

сурс грудня 2017 р.)

34 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ре

сурс грудня 2017 р.)

35 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ре

сурс грудня 2017 р.)

36 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ре

сурс грудня 2017 р.)

37 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 1 900 1 11 620,33 13 944,40 26 494 360,00 1 900,00 26 494 360,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз»  

(Ресурс грудня 2017 р.)

38 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Надвірна
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі
мік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ  

«Надвірнанафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)

39 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Надвірна
нафтогаз» 2 600 1 11 620,33 13 944,40 36 255 440,00 2 600,00 36 255 440,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі
мік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «На

двірнанафтогаз» (Ресурс грудня 2017 р.)

40 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Полтава
нафтогаз» 2 000 1 11 620,33 13 944,40 27 888 800,00 2 000,00 27 888 800,00

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

листопада 2017 р.)

41 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Полтава
нафтогаз» 2 300 1 11 620,33 13 944,40 32 072 120,00 2 300,00 32 072 120,00

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

листопада 2017 р.)

42 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Полтава
нафтогаз» 2 400 1 11 620,33 13 944,40 33 466 560,00 2 400,000 33 466 560,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс листопада 2017 р.)

43 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс листопада 2017 р.)

44 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс листопада 2017 р.)

45 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс листопада 2017 р.)

46 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс листопада 2017 р.)

47 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс лис

топада 2017 р.)

48 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,000 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс листопада 2017 р.)

49 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс листопада 2017 р.)

50 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,000 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс листопада 2017 р.)

51 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ  

(Ресурс листопада 2017 р.)

52 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 280 1 11 620,33 13 944,40 45 737 632,00 3 280,00 45 737 632,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах. ТП ЦПСН Качанівського ГПЗ (Ресурс лис

топада 2017 р.)

53 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

54 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

55 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

56 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

57 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,000 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

58 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз» (Ре

сурс листопада 2017 р.)

59 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

60 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

61 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Охтирка
нафтогаз» 1 900 1 11 620,33 13 944,40 26 494 360,00 1 900,00 26 494 360,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

62 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Чернігів
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

63 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Чернігів
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

64 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Чернігів
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

65 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Чернігів
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

66 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Чернігів
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

67 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Чернігів
нафтогаз» 1 000 1 11 620,33 13 944,40 13 944 400,00 1 000,00 13 944 400,00

по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф
та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

68 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Борислав
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ  
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», 

НЗП «Уличне»1 НГВУ «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

69 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Борислав
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ  
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», 

НЗП «Уличне»1 НГВУ «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

70 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Борислав
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ  
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», 

НЗП «Уличне»1 НГВУ «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

71 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Борислав
нафтогаз» 1 160 1 11 620,33 13 944,40 16 175 504,00 1 160,00 16 175 504,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ  
«Укртранснафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», 

НЗП «Уличне»1 НГВУ «Бориславнафтогаз»  
(Ресурс листопада 2017 р.)

72 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

73 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

74 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ре

сурс листопада 2017 р.)

75 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ре

сурс листопада 2017 р.)

76 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ре

сурс листопада 2017 р.)

77 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз» (Ре

сурс листопада 2017 р.)

78 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 1 300 1 11 620,33 13 944,40 18 127 720,00 1 300,00 18 127 720,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз»  

(Ресурс листопада 2017 р.)

79 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Надвірна
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі
мік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ  
«Надвірнанафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)

80 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Надвірна
нафтогаз» 2 400 1 11 620,33 13 944,40 33 466 560,00 2 400,00 33 466 560,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі
мік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ  
«Надвірнанафтогаз» (Ресурс листопада 2017 р.)

81 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Борислав
нафтогаз» 1 510 1 11 620,33 13 944,40 21 056 044,00 1 510,00 21 056 044,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ДППН НЗП «Кінцевий», НЗП «Улич

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

82 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 1 000 1 11 620,33 13 944,40 13 944 400,00 1 000,00 13 944 400,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знах. ТП ЦППН НГВУ «Долинанафтогаз»  

(Ресурс жовтня 2017 р.)

83 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Надвірна
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі
мік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ  

«Надвірнанафтогаз» (Ресурс жовтня 2017 р.)

84 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Надвірна
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі
мік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ  

«Надвірнанафтогаз» (Ресурс жовтня 2017 р.)

85 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Борислав
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

86 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Борислав
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс 

липня 2017 р.) *

87 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Борислав
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс 

липня 2017 р.) *

88 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Борислав
нафтогаз» 3 083,900 1 11 620,33 13 944,40 43 003 135,16 3 083,900 43 003 135,16

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

89 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

90 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

91 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс 

липня 2017 р.) *

92 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

93 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

94 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта»  

(Ресурс липня 2017 р.) *

95 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Долина
нафтогаз» 2 469,900 1 11 620,33 13 944,40 34 441 273,56 2 469,900 34 441 273,56

по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс
нафта» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс 

липня 2017 р.) *

96 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Надвірна
нафтогаз» 3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі
мік Прикарпаття» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» 

(Ресурс липня 2017 р.) *

97 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Надвірна
нафтогаз» 2 550 1 11 620,33 13 944,40 35 558 220,00 2 550,00 35 558 220,00

по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі
мік Прикарпаття» знаходиться на ПАТ «Укртатнафта» 

(Ресурс липня 2017 р.) *

98 ПАТ «Укр
нафта» ПАТ «Укрнафта» 1 849 1 11 620,33 13 944,40 25 783 195,60 1 849,00 25 783 195,60 по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф

та» знах.ПАТ «Укртатнафта» (Ресурс травня 2017р.)

99 ПАТ «Укр
нафта»

СП «УкрКАРПА
ТОЙЛ ЛТД» НГВУ 
«Надвірнанаф

тогаз»

2 000 1 11 620,33 13 944,40 27 888 800,00 2 000,00 27 888 800,00
по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі

мік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ  
«Надвірнанафтогаз» (Ресурс жовтня 2017р.)

100 ПАТ «Укр
нафта»

СП «УкрКАРПА
ТОЙЛ ЛТД» НГВУ 
«Надвірнанаф

тогаз»

2 400 1 11 620,33 13 944,40 33 466 560,00 2 400,00 33 466 560,00
по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі

мік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ  
«Надвірнанафтогаз» (Ресурс жовтня 2017р.)

101 ПАТ «Укр
нафта»

СП «УкрКАРПА
ТОЙЛ ЛТД» НГВУ 
«Надвірнанаф

тогаз»

2 000 1 11 620,33 13 944,40 27 888 800,00 2 000,00 27 888 800,00
по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі
мік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ «На

двірнанафтогаз» (Ресурс листопада 2017р.)

102 ПАТ «Укр
нафта»

СП «УкрКАРПА
ТОЙЛ ЛТД» НГВУ 
«Надвірнанаф

тогаз»

2 400 1 11 620,33 13 944,40 33 466 560,00 2 400,00 33 466 560,00
по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі

мік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ  
«Надвірнанафтогаз» (Ресурс листопада 2017р.)

103 ПАТ «Укр
нафта»

СП «УкрКАРПА
ТОЙЛ ЛТД» НГВУ 
«Надвірнанаф

тогаз»

2 000 1 11 620,33 13 944,40 27 888 800,00 2 000,00 27 888 800,00
по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі

мік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ  
«Надвірнанафтогаз» (ресурс грудня 2017р.)

104 ПАТ «Укр
нафта»

СП «УкрКАРПА
ТОЙЛ ЛТД» НГВУ 
«Надвірнанаф

тогаз»

2 400 1 11 620,33 13 944,40 33 466 560,00 2 400,00 33 466 560,00
по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта» на ПАТ «Нафтохі

мік Прикарпаття» знах. ТП ДППН «Пасічна» НГВУ  
«Надвірнанафтогаз» (ресурс грудня 2017р.)

105 ПАТ «Укр
нафта»

СП «Бориславська 
нафтова компа

нія» НГВУ «Борис
лавнафтогаз»

2 500 1 11 620,33 13 944,40 34 861 000,00 2 500,00 34 861 000,00
по трубопроводам:філії МН «Дружба» ПАТ «Укртранс

нафта» знаходиться  на ПАТ НПК «Галичина»  
(Ресурс вереснялистопада 2017р.) *

106 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Полтава
нафтогаз» Спіль

на дяльність 
№ 5/56

1 000 1 11 620,33 13 944,40 13 944 400,00 1 000,00 13 944 400,00
по трубопроводам:філії «ПМН» ПАТ «Укртранснафта» 

знах.ТП ЦППН і Г НГВУ «Полтаванафтогаз»  
(Ресурс серпнягрудня 2017р.)

107 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Чернігів
нафтогаз» Спіль
на дяльність № 

35/21

3 000 1 11 620,33 13 944,40 41 833 200,00 3 000,00 41 833 200,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф

та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс серпнягрудня 2017р.)

108 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Чернігів
нафтогаз» Спіль
на дяльність № 

35/21

2 200 1 11 620,33 13 944,40 30 677 680,00 2 200,00 30 677 680,00
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ «Укртранснаф

та» знах.ТП «Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»  
(Ресурс серпнягрудня 2017р.)

109

ПАТ «Укр
нафта» НГВУ 

«Чернігів
нафтогаз» 
спільна ді
яльність за 
Договором 

№35/4

5 000 1 11 620,33 13 944,40 69 722 000,00 5 000,00 69 722 000,00
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим відванта

женням по залізниці зі ст.Прилуки  
(Ресурс листопадагрудня 2017 p.)

                  Загальний обсяг, тонн:     297 209,800
          Загальна вартість (з ПДВ), грн.:  4 144 412 335,12

ПАТ «Укр
нафта»  

(Ресурс груд
ня 2017р., 
листопада 

2017р., жов
тня 2017р., 

серпня груд
ня 2017р.)

1) Продавець проводить продаж нафти  на умовах EXWтоварний парк НГВУ, ГПЗ.   2) Транспортування нафти магістраль
ними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за окремими договорами укладеними Покупцем  

з транспортними (транспортноекспедиційними) організаціями.

ПАТ «Укр
нафта» (Ре
сурс липня 

2017р.)

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах DDPПАТ «Укртатнафта» (м.Кременчук, вул.Свіштовська, 3). 
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за  

окремими договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортноекспедиційними) організаціями.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* 3) Покупець відшкодовує всі витрати Продавця, пов’язані з транспортуванням нафти.
ПАТ «Укр

нафта»  
(Ресурс трав

ня 2017р.)

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах DDPПАТ «Укртатнафта» (м.Кременчук, вул.Свіштовська, 3). 
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за окремими  

договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортноекспедиційними) організаціями.    

СП «Укр
КАРПАТОЙЛ 

ЛТД»
Транспортування нафти забезпечує покупець.

СП «Борис
лавська  
нафтова  

компанія»

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

ПАТ «Укр
нафта» НГВУ 

«Чернігів
нафтогаз»            
спільна ді
яльність за 
Договором 

№35/4

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

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

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, що 
міститься  
в одному  
лоті, тонн

Ксть  
лотів,  

одиниць

Стартова  
ціна за 1 

тонну, грн. 
(без ПДВ)

Стартова  
ціна за 1  

тонну, грн.    
(з ПДВ)

Cтартова  
вартість одного 

лоту, грн     
(з ПДВ)

Загальний 
обсяг, тонн

Загальна  
вартість, грн. 

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Полтава
нафтогаз» 500 1 12 425,84 14 911,01 7 455 505,00 500,00 7 455 505,00

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

(Ресурс грудня 2017р.)

2 ПАТ «Укр
нафта»

НГВУ «Полтава
нафтогаз» 700 1 12 425,84 14 911,01 10 437 707,00 700,00 10 437 707,00

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

(Ресурс листопада 2017р.)

Загальний обсяг, тонн:       1 200,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.:   17 893 212,00

ПАТ «Укр
нафта»

1) Продавець проводить продаж газового конденсату  на умовах EXWНГВУ, товарний парк. 
2) Транспортування  магістральними трубопроводами  ПАТ «Укртранснафта» забезпечує покупець за окремими договора

ми укладеними Покупцем з транспортними (транспортноекспедиційними) організаціями.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржо
вих аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом  Аукціонного ко

мітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014р., ознайомитись з яким можна на офіційному вебсайті біржі: www.uicegroup.com.  
Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 15.11.2017р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 4615439, кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua28 

оголошення

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Гр-н Полуполтінних Володимир Сергійович, відомі адреси реєстрації та проживання: 1) Україна, Луганська область, 

м. Лисичанськ, вул. Терешкової (перейменовано на пров. Штейгерський), буд. 14, 2) Україна, Луганська область, м. Ли-
сичанськ, вул. Глинки, буд. 17

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з’явитися «14» листопада 2017 року о «14.00» год. до управ-
ління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України 
за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 27, каб.№105 для вручення пись-
мового повідомлення про підозру, допиту та проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 42017000000003436 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 2 ст.437, ч. 2 ст. 
438  КК України                               

(найменування, номер)
як підозрюваного                                                                                                                                                                        

(процесуальний статус, в якому перебуває викликана особа)
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик

1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-

ливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК 

України порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з 
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього 
накладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку непри-
буття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на ви-
клик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути за-
стосовано привід.  

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без 

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового про-
вадження.

Прокурор відділу – прокурор групи прокурорів 
у к/п №№ 42017000000003436
Генеральної прокуратури України  Г.С.Маілян

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу майна

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та ПАТ «БАНК ФОРУМ»
Номери лотів: F93G1934
Коротка назва лота/номера кредитного договору: Нерухоме майно та основні засоби, а саме:

Група приміщень №3 (приміщення №№1-56,№№66-80), 
на другому поверсі 5-й поверхового гаража ПАТ КБ  
«ЄВРОБАНК», площею 4001 кв.м, що розташовані за 
адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 52;
Основні засоби ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» у кількості 8 од.;
Основні засоби ПАТ «БАНК ФОРУМ» у кількості 100 од.

Місце проведення аукціону: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Дата проведення аукціону: 21.11.2017
Час проведення аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів  

(аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайті  
організатора торгів

Детальна інформація по лоту (параметри, забезпе-
чення, початкова ціна, правила участі в аукціоні) http://torgi.fg.gov.ua:80/132243

Самарський районний суд м.Дніпропетровська (адреса суду: 49112, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
вул. Електрична, буд. 1-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться:

13.11.2017 об 11:00 до Осокін Ігор Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 49124, Дніпропе-
тровська обл., м. Дніпро, вул. Кондукторська, буд.  5, кв. 55) справа № 206/5049/17, суддя Румянцев О. П.

22.11.2017 о 09:00 до Каменєв Віктор Леонідович (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, вул. Агнії Барто, буд. 10, кв. 15) справа № 206/3387/17, суддя Сухоруков А. О.

22.11.2017 о 09:30 до Іванов Станіслав Олегович (останнє відоме місце реєстрації: 49112, Дніпропетров-
ська область, м. Дніпро, вул.Жовтнева, буд. 82) справа № 206/3605/17, суддя Сухоруков А. О.

22.11.2017 о 15:30 до Буднік Світлана Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, вул. Молодогвардійська, буд. 20в, кв. 15) справа № 206/3988/17, суддя Сухоруков А. О.

24.11.2017 о 13:00 до Масель Олексій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпро-
петровська обл., м. Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, буд. 55, кв. 184) справа № 206/2763/17, суддя Румян-
цев О. П.

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

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

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

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G2012- F11G2025
F11G2357
F11G2358

Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість, земельні ділянки, основні засоби, автомобілі.
Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

http://www.prozorro.sale/

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

22.11.2017; 06.12.2017; 20.12.2017; 04.01.2018;
19.01.2018; 02.02.2018; 16.02.2018; 02.03.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукці-
ону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/25884-asset-sell-id-86392
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/25872-asset-sell-id-86380
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/25882-asset-sell-id-86390

Номер лота: F11G2026- F11G2044
F11G2306- F11G2318
F11G2319- F11G2331
F11G2332- F11G2356
F11G2359- F11G2368

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами,  дебіторська заборгованість.
Електронна адреса для доступу до 
відкритих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

22.11.2017; 06.12.2017; 20.12.2017; 04.01.2018;
19.01.2018; 02.02.2018; 16.02.2018; 02.03.2018.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/25881-asset-sell-id-86389
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/26028-asset-sell-id-90549
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/26064-asset-sell-id-90616
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/26029-asset-sell-id-90550
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/25931-asset-sell-id-86480

Номер лота: F11GL2187 -F11GL2255
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аук-
ціону) /електронного аукціону: 09.01.2018

Час проведення відкритих торгів (аукці-
ону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/26152-asset-sell-id-90805

Номер лота: F11GL2256-F11GL2305
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до від-
критих торгів (аукціону) /електронно-
го аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аук-
ціону) /електронного аукціону: 26.12.2017

Час проведення відкритих торгів (аукці-
ону) /електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/26027-asset-sell-id-90548

Рівненський міський суд викликає Слівчука Руслана Ва-
сильовича, 03.05.1974 року народження, зареєстрованого за 
адресою: м. Рівне, вул. Волинської Дивізії 19, кв. 83 як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ 
«Дельта Банк» до Слівчука Руслана Васильовича про стягнен-
ня заборгованості. Судове засідання відбудеться 13 грудня 
2017 року о 14.00 год. в приміщенні Рівненського міського су-
ду за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1.

Явка до суду є обов’язковою, У разі неявки до суду у вказа-
ний час та неповідомлення про поважність причин неявки від-
повідача, вказана справа буде вирішена на підставі наявних у 
ній даних чи доказів з постановленням рішення, відповідно до 
ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.О. Першко
Деснянський районний суд м.Чернігова (адреса суду: 

14010, Чернігівська обл., м. Чернігів, пр-т Перемоги, 141) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
22.11.2017 о 08:30 до Притула Андрій Миколайович (останнє 
відоме місце реєстрації: 14000, Чернігівська обл., м.Чернігів, 
вул. Святомиколаївська, буд. 33) справа № 750/9025/17, суд-
дя Рахманкулова I. П.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Захарову Катерину Павлівну, 11.03.1977 року наро-
дження, яка проживає по вул. Свердлова, 4 в м. Керч, АР 
Крим, в підготовче судове засідання за обвинувальним ак-
том у кримінальному провадженні № 42016000000002849 за 
ч. 1 ст.111 КК України на 10.30 годину 28 листопада 2017 ро-
ку в приміщенні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, ка-
бінет № 7, під головуванням судді Бабайлової Л.М. Явка до 
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або ін-
ший документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинува-
ченої в суд дане оголошення вважається належним повідо-
мленням і розгляд справи можливий за процедурою спеці-
ального судового провадження.

Суддя Бабайлова Л.М.
Деснянський районний суд м. Києва викли-

кає обвинувачену Толпиго Валентину Іванів-
ну, 01.01.1952 року народження, зареєстровану в  
м. Сімферополь АР Крим по вул. О. Невського/
Річна, 29/11, в підготовче судове засідання за об-
винувальним актом у кримінальному провадженні  
№ 4201600000000002847 за ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни на 10.00 годину 28 листопада 2017 року в при-
міщенні суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, 
кабінет № 7, в колегії суддів під головуванням суд-
ді Бабайлової Л.М. Явка до суду обов’язкова. При 
собі необхідно мати паспорт, або інший документ, 
що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченої в 
суд дане, оголошення вважається належним пові-
домленням і розгляд справи можливий за процеду-
рою спеціального судового провадження.

Суддя Бабайлова Л.М.

Комсомольський міський суд Полтавської обл. (адреса 
суду: 39800, Полтавська обл., м. Комсомольськ, вул. Гірня-
ків, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  13.11.2017 о 08:40 до Корнійчук Людмила Семенівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 39801, Полтавська обл., м. 
Горішні Плавні, пров. Молодіжний, буд. 20, кв. 7) справа № 
534/1419/17, суддя Солоха О. В.

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

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, 
вул. Шевченка, 114) повідомляє  про те,  що по цивільній 
справі за позовом ПАТ КБ Приватбанк:

04.08.2017 до Погребняк Тарас Володимирович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52100, Дніпропетровська обл.,  
м. П’ятихатки, вул. Калініна, буд. 294) справа № 190/369/17, 
суддя Семенников О. Ю., було ухвалено заочне рішення, 
позовна вимога задоволена повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що зао-
чне рішення може бути переглянуто шляхом подання за-
яви протягом десяти днів з дня опублікування цього ого-
лошення.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинува-
чену Пермякову Ніну Петрівну, 27.05.1958 року народження, 
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Євпаторія, 
пр. Леніна, 56, кв. 172) у підготовче судове засідання в кри-
мінальному провадженні № 42016010000000218 за ст. 111 ч. 
1 КК України, яке відбудеться 20 листопада 2017 року в 09.30 
годин в приміщенні Деснянського районного суду м. Києва 
за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових засі-
дань № 2, під головуванням судді Броновицької О.В.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої в 
порядку спеціального судового провадження.

Коропський районний суд Чернігівської області. (адреса суду: 
16200, Чернігівська обл., смт Короп, вул. Кибальчича, 12) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення за-
боргованості, у судове засідання, яке відбудеться:

20.11.2017 о 09:00 до Покотило Олександр Віталійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 16242, Чернігівська обл., Коропський р-н, 
с. Шабалинів, вул. Жовтнева, буд. 1а) справа № 735/1106/17, суд-
дя Грушко О. П.

20.11.2017 о 14:00 до Брушко Антон Олександрович (останнє 
відоме місце реєстрації: 16200, Чернігівська обл., смт Короп, вул. 
8-го Березня, буд. 20) справа № 199/2995/17, суддя Грушко О. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності 
за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 52100, Дніпропетровська обл., м. П’ятихатки, 
вул. Шевченка, 114) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

14.11.2017 о 14:00 до Невідомий Артем Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 52100, Дніпропетров-
ська обл., м. П’ятихатки, вул. Клименка, буд. 21) справа  
№ 190/1208/17, суддя Легкошерст Ю. В.

16.11.2017 о 08:30 до Баутіна Вікторія Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 52150, Дніпропетровська обл., 
П’ятихатський р-н, с. Лозуватка, вул. Калініна) справа  
№ 190/1094/17, суддя Легкошерст Ю. В.

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

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Язєва Сергія Олексійовича, 
20.11.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим) у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хви-
лин 20 листопада 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127. м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О.С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомлений з його 
змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинуваченого Шаповаленка Віктора Вікторовича, 
12.04.1956 року народження, (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Героїв Сталінграда, 53, кв. 62, 
м. Севастополь, АР Крим) у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК Укра-
їни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 
10 годині 30 хвилин 20 листопада 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О.С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинувачений 
вважається належним чином ознайомлений з його 
змістом.

Суддя О.С. Первушина

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинувачену Халдєєву Олену Вікторівну, 09.09.1967 
року народження, (останнє відоме місце проживан-
ня: 10-й мікрорайон, 20, кв. 14, м. Красноперекопськ, 
АР Крим, 96000) у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у су-
дове засідання, яке відбудеться о 09 годині 30 хви-
лин 20 листопада 2017 року.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно 
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна. 14-а, зал 
№ 3 (головуючий суддя Первушина О.С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування даного оголошення обвинуваче-
на вважається належним чином ознайомлена з йо-
го змістом.
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оголошення

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

Фастівський міськрайонний суд Київської обл. 
(адреса суду: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. 
Радянська, 25) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

13.11.2017 о 15:20 до Іщенко Дмитро Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 08500, Київська 
обл., м. Фастів, пров. 2-й Кознівський, буд. 4) справа 
№ 381/3544/17, суддя Осаулова Н. А.

14.11.2017 о 13:45 до Рудюк Оксана Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 08520, Київ-
ська обл., Фастівський р-н, смт Борова, вул. Воло-
дарського, буд. 42а) справа № 381/3411/17, суддя  
Осаулова Н. А.

14.11.2017 о 12:45 до Марченко Сергій Леонідо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 08505, Київ-
ська обл., м. Фастів, вул. Фрунзе, буд. 44) справа  
№ 381/3538/17, суддя Осаулова Н. А.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Саратський районний суд Одеської обл. (адре-
са суду: 68200, Одеська обл., м. Сарата, вул. Леніна, 
107) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

15.11.2017 о 14:30 до Гуріна Олеся Михайлів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 68253, Одесь-
ка обл., Саратський р-н, с. Долинка, вул. Молодіж-
на, буд. 19) справа № 513/618/17, суддя Бучацька А. І.

15.11.2017 о 15:30 до Ломакін Василь Васильо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 68242, Одеська 
обл., Саратський р-н, с. Успенівка, вул. Вузька, буд. 
35) справа № 513/626/17, суддя Бучацька А. І.

15.11.2017 о 16:00 до Бурдюжа Людмила Олексі-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 68243, Одесь-
ка обл., Саратський р-н, с.Крива Балка, вул. Садова, 
буд. 92) справа № 513/627/17, суддя Бучацька А. І.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Оголошення про намір передати в оренду державне 
майно, щодо якого надійшла заява

Назва органу управління: Управління справами 
Апарату Верховної Ради України.

Балансоутримувач: ДП «Державний будівельний 
комбінат»

Юридична адреса: 01008, м. Київ, вул. Грушев-
ського, 5, код ЄДРПОУ: 21586524. 

Дані про об’єкти, щодо якого надійшла заявка.
1. Найменування об’єкта: нежитлове приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеман-

ська, 6-8.
Загальна площа: 16,7 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 1 00450.00 

грн станом на 31.08.2017 р.
Максимально можливий строк оренди: один рік.
Мета використання: розміщення офісу.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта прийма-

ються протягом 10 робочих днів з дня опублікуван-
ня оголошення, за адресою: м. Київ, вул. Шовкович-
на, 12б. Додаткова інформація за тел. (044) 255-61-
66. Заяви подаються в окремих конвертах з написом 
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та 
місцезнаходження об’єкта оренди.

У разі надходження двох та більше заяв на об’єкт 
оренди, буде оголошено конкурс на право оренди 
відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст. 9 ЗУ «Про 
оренду державного та комунального майна».

Апеляційний суд Запорізької області викликає Га-
ранжа Романа Володимировича, як обвинуваченого, 
на 15:00 23.11.2017 р. за адресою: пр. Соборний, буд. 
162, м. Запоріжжя за апеляційною скаргою прокуро-
ра на ухвалу Приазовського районного суду Запо-
різької області від 01.06.2017 р. Обов’язок — нада-
ти паспорт. Поважні причини неприбуття на виклик 
суду вказані в ст.138 КПКУ, наслідки неприбуття — в 
ст. 139, 323, 324, 325, 326, 327 КПКУ.

Суддя Фомін В. А.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області 
(87500, м. Маріуполь, пр. Металлургів, 31) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Хомякової-Грибанової Юлії Валеріївни 
до Грибанова Віталія Миколайовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Грибанов Віталій Миколайович, 23.08.1975 ро-
ку народження, викликається на 13 листопада 2017 року на 
16.00 годину, та на 22 листопада 2017 року на 10.00 годи-
ну, до суду в кабінет № 10, 28 з паспортом для участі у роз-
гляді справи.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його 
відсутність.

Суддя Киян Д. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,  
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» 
до Гольник Андрія Вячеславовича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач Гольник Андрій Вячеславович (зареєстрова-
ний за адресою: 84582, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 
1/24), викликається на 14 листопада 2017 року на 14.00 год. 
до суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, ви-
кликається в суд через оголошення у пресі. З опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи.

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

Суддя М. М. Скиба

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 417/4335/17 стосовно Мільчакова Олексія Юрійовича, 
30.04.1991 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 
в редакції Закону від 08.04.2014, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК Украї-
ни. Обвинувачений Мільчаков О.Ю. зареєстрований та про-
живає за адресою: вул. Галерна, буд. 53а, кв. 30, м. Санкт-
Петербург, Ленінградської області, Російської Федерації.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Мільчако-
ва Олексія Юрійовича в судове засідання, яке відбудеться 13 
листопада 2017 року о 15 годині 10 хвилин у залі судових 
засідань Марківського районного суду Луганської області за 
адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Марківського 
району, Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 417/4377/17 стосовно Крисіна Віктора Валерійови-
ча, 23.12.1976 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений 
Крисін В.В. зареєстрований за адресою: м. Свердловськ, кв. 
Пролетаріату Донбасу, буд. 50, кв. 8.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Крисіна Ві-
ктора Валерійовича в судове засідання, яке відбудеться 14 
листопада 2017 року о 15 годині 10 хвилин у залі судових 
засідань Марківського районного суду Луганської області за 
адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Марківського 
району, Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Миколайови-
ча, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений 
Скорбенко Д.М. зареєстрований та проживає за адресою:  
м. Харків, проспект Ю. Гагаріна, буд. 193, кв. 103.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Скорбен-
ка Дениса Миколайовича в судове засідання, яке відбудеть-
ся 13 листопада 2017 року о 13 годині 10 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка, Марків-
ського району, Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі Філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Дорохо-
вої Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. Відповідачка у справі До-
рохова Олена Анатоліївна, 17.04.1968 р.н., останнє 
відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Макі-
ївка, вул. Ботанічна, буд. 6, кв. 12, викликається до 
суду на 15 листопада 2017 року о 08 годині 00 хви-
лин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луган-
ської області перебуває кримінальне провадження сто-
совно Харченка Олексія Геннадійовича, обвинувачено-
го у вчиненні злочинів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 27  
ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 437 ч. 2 КК України, яке здійснюється за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Обвинувачений Харченко Олексій Геннадійовича зареє-
стрований за адресою: Луганська область, місто Красний 
Луч, вул. Козакова, 12/1. На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК 
України Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає Харченка Олексія Геннадійовича у судовий розгляд 
17 листопада 2017 року о 09 годині 00 хвилин за адресою 
суду: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 
38.

Кримінальне провадженння розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М., суддів 
Коваленко Н.В., Чернобривко Л.Б.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської об-
ласті (головуючий суддя Ковальов В. М., судді Акулов Є. М., 
Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне провадження  
№ 1-кп/414/227/2017 (ЄУН 420/120/17) за обвинуваченням 
Долотіна Віктора Олексійовича. 14.03.1975 р.н., у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, по якому здійснювалося спеціальне досудове 
розслідування.

Обвинувачений Долотін Віктор Олексійович викликаєть-
ся Кремінським районним судом Луганської області у підго-
товче судове засідання у зазначеному кримінальному прова-
дженні, яке відбудеться 13 листопада 2017 року о 14 год. 00 
хв. у залі судових засідань Кремінського районного суду Лу-
ганської області за адресою: пл. Красна, 5, м. Кремінна, Лу-
ганської області.

Після опублікування цього оголошення обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи належним чином. У разі неявки обвинуваченого кри-
мінальне провадження буде розглядатися за його відсутнос-
ті в порядку спеціального судового провадження.

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, 
м. Рубіжне, вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу  
№ 425/2472/17 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» в особі філії Луган-
ського обласного управління AT «Ощадбанк» до Кризсько-
го Анатолія Андрійовича (прожив.: м. Красний Лиман, Доне-
цька обл.), Черткова Олександра Олександровича (зареєстр.: 
м. Первомайськ, Луганська обл.) про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідачі викликаються у 
судове засідання, призначене на 14.11.2017 р. на 08.00 годи-
ну, у приміщення Рубіжанського міського суду, зала судових 
засідань № 3 для розгляду вказаної справи по суті. Відпові-
дачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неявки у судове засідання відповідачі по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за їх відсутності з ухваленням заочного рішен-
ня. З опублікуванням оголошення, відповідачі вважаються 
повідомленими про час та місце розгляду справи.

Суддя В. В. Москаленко

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача 
Барчишена Олега Вікторовича, останнє місце реєстрації: вул. Некрасо-
ва, буд. 127, м. Вінниця, в судове засідання, яке відбудеться 04.12.2017 
року о 12.00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 
36, по цивільній справі № 127/16118/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрпошта» в особі Хмельницької дирекції Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрпошта» до Барчишена Олега Вікто-
ровича про стягнення заборгованості.

Справу розглядає суддя Жмудь О. О.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У випадку неявки в судове 

засідання, справу буде розглянуто за відсутності відповідача.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-
ве засідання відповідача по цивільній справі № 426/12998/17 за позо-
вом Харченко Ганни Стефанівни до Успенської селищної ради Лутугин-
ського району Луганської області про визначення додаткового строку 
для прийняття спадщини.

Судове засідання відбудеться 20.11.2017 року о 15.00 год. (резервна 
дата на 04.12.2017 року на 15.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська 
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Успенська селищна рада Лутугинсько-
го району Луганської області, місцезнаходження: м-н Борців Революції,  
б. 35, с. Успенка, Лутугинський район, Луганська область.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Втрачені з 30 жовтня 
2017 року печатки  
№ 19 та № 9 ТОВ 
«Петрус-Алко», які 
знаходилися за адре-
сою: м. Одеса, Мико-
лаївська дорога, 128, 
та м. Вінниця, вул.
Цимлянська, 2а 
вважати недійсними у 
зв’язку із втратою.  
Відбитки печаток  
ТОВ «Петрус-Алко»  
№ 19 та № 9 
додаються.

Київський районний суд м. Харкова у 
справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «МЕГАБАНК» до Ольхов-
ської Надії Миколаївни про стягнення за-
боргованості за договором про надання 
овердрафту викликає до суду 28 листопа-
да 2017 р. о 16.00 год. як відповідача Оль-
ховську Надію Миколаївну, яка була заре-
єстрована за останьою відомою адресою:  
м. Харків, вул. Д. Бєдного, буд. 48.

Судове засідання відбудеться у примі-
щенні Київського районного суду м. Хар-
кова за адресою: м. Харків, вул. Валенти-
нівська, 7-Б, зал № 2.

У разі неявки відповідачки справа буде 
розглянута за її відсутності.

Суддя Зуб Г. А.

Уманський міськрайонний суд Чер-
каської області викликає в судове за-
сідання відповідачку Анналієву Ельму-
ру, жительку: вул. Івана Гонти, 43, кв. 17,  
м. Умань, Черкаська область, по справі  
№ 705/6927/16ц за позовом Шеверської 
Ірини Петрівни до Анналієвої Ельмури про 
визнання особи такою, що втратила право 
на користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 15 листо-
пада 2017 року о 08 год. 50 хв. в примі-
щенні Уманського міськрайонного суду за 
адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде 
розглянута без вашої участі.

Суддя К. Г. Ребрина

Балтський районний суд Одеської об-

ласті викликає в судове засідання як від-

повідача Пархоменка Василя Євгеновича 

для розгляду цивільної справи за позовом 

Пархоменко Оксани Дмитрівни про розі-

рвання шлюбу. Судове засідання відбу-

деться 16.11.2017 року о 10.30 год. в при-

міщенні Балтського районного суду. У ра-

зі неявки в судове засідання відповідача 

справа може бути розглянута за його від-

сутності за наявними у справі доказами.

Суддя Л. І. Наумчак

Павлоградський міськрайонний суд Дніпро-
петровської області (суддя Зінченко А. С.) ви-
кликає в судове засідання як відповідача Глізні-
цова Анатолія Васильовича у справі за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю Фі-
нансова компанія «Довіра та Гарантія» про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки.

Останнє місце проживання відповідача: с. Но-
во-Вікторівка, Кіровоградська область, 27025.

Судове засідання призначене на 15 листо-
пада 2017 року о 09.00 годині (резервна да-
та 24.11.2017 року о 10.00 годині) за адресою:  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, зал № 3.

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

Солом’янський районний суд м. Киє-
ва повідомляє, що розгляд справи за по-
зовом Публічного акціонерного товари-
ства «Укрсоцбанк» до Шкуро Любові Во-
лодимирівни про стягнення заборгова-
ності відбудеться 21 листопада 2017 ро-
ку о 10.00 в приміщенні суду за адресою:  
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1,  
каб. 19.

У судове засідання викликається як від-
повідачка Шкуро Любов Володимирівна.

В разі вашої неявки справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність.

Суддя С. І. Кушнір

Дворічанський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62700, 
Харківська обл., м. Дворічна, вул. Осеніна, 1) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове за-
сідання, яке відбудеться:

13.11.2017 о 08:30 до Шакуров Ринат Рашидович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 62712, Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Тополі, вул. 
Центральна, буд. 112) справа № 618/863/17, суддя Рябоконь Є. А.

13.11.2017 о 08:15 до Єгорова Єлизавета Ігорівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 62720, Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Митрофа-
нівка, вул. Дружби, буд. 78) справа № 618/854/17, суддя Рябоконь Є. А.

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

Загальні збори учасників Товариства з обме-
женою відповідальністю «СІ-ПІ-ЕМ» (ЄДРПОУ 
35856596, юридична адреса: 61168, м. Хар-
ків, вул. Героїв Праці, 14) 26 вересня 2017 року 
прийняли рішення про припинення діяльності у 
зв’язку із ліквідацією. Ліквідатором призначено 
Гусарову Валерію Валеріївну.

Строк для заяви претензій кредиторів ста-
новить два місяці з дня оприлюднення повідо-
млення про рішення щодо припинення юридич-
ної особи. Вимоги кредиторів задовольняються 
в порядку черговості, визначеної ст. 112 Цивіль-
ного кодексу України.

Корюківський районний суд Чернігівської області ви-
кликає Бєя Іллю Геннадійовича, як відповідача по ци-
вільній справі № 736/1365/17 за позовом Жуклянської 
сільської ради Корюківського району Чернігівської об-
ласті до Бєя Іллі Геннадійовича про визнання особи та-
кою, що втратила право користування жилим примі-
щенням та зняття з реєстрації за місцем проживання, 
в судове засідання на 06 грудня 2017 року на 10 год. 
00 хв.

Адреса суду: м. Корюківка, Чернігівської області, вул. 
Шевченка, 66, зал № 1, суддя Кутовий Ю. С.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере 
участь у справі, передбачені ст. 169 ЦПК України. У разі 
неявки відповідача справа буде розглянута за його від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Корецький районний суд Рівненської облас-
ті викликає Ахлагіпура Сасана Мохаммадреза, 
як відповідача в судове засідання по цивільній 
справі за позовом Кравчук Анни Василівни до 
Ахлагіпура Сасана Мохаммадреза про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 14 листопада 2017 
року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду (Рівнен-
ська область, м. Корець вул. Тітова, 7).

У разі неявки відповідача у судове засідання, 
суд розглядатиме справу без його участі на під-
ставі наявних доказів у справі, відповідно до ст. 
169 ЦПК України.

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

Оголошення про намір передати в оренду 
державне майно, щодо якого надійшла заява.
Назва органу управління: Управління справами 

Апарату Верховної Ради України.
Балансоутримувач: ДП «Державний будівельний 

комбінат»
Юридична адреса: 01008. м. Київ, вул. Грушев-

ського, 5., код ЄДРПОУ: 21586524.
Дані про об’єкти, щодо яких надійшла заявка.
1. Найменування об’єкта: частина нежитлового 

приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ. вул. Клеман-

ська. 6-8.
Загальна площа: 11,8 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 37450.00 

грн. станом на 31.09.2017р. Максимально можливий 
строк оренди: один рік

Мета використання: розміщення офісу.
2. Найменування об’єкта: частина нежитлового 

приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеман-

ська, 4.
Загальна площа: 62,9 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 378410,00 

грн. станом на 31.09.2017р. Максимально можливий 
строк оренди: один рік

Мета використання: розміщення офісу.
3. Найменування об’єкта: нежитлове приміщення.
Місцезнаходження об’єкта: м. Київ, вул. Клеман-

ська, 6-8.
Загальна площа: 346,5 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 690960.00 

грн. станом на 31.09.2017р.
Максимально можливий строк оренди: один рік
Мета використання: розміщення складу.
4. Найменування об’єкта: майданчик з бетонним 

покриттям.
Місцезнаходження об’єкта : м. Київ. вул. Клеман-

ська, 4.
Загальна площа: 1400 кв. м.
Вартість майна за незалежною оцінкою: 

1595060,00 грн. станом на 31.09.2017р.
Максимально можливий строк оренди: один рік
Мета використання: розміщення виробництва за-

лізобетонних виробів.
Заяви про оренду зазначених об’єктів прийма-

ються протягом 10 робочих днів з дня опублікуван-
ня оголошення за адресою: м. Київ, вул. Шовкович-
на, 12б. Додаткова інформація за тел.(044) 255-61-
66. Заяви подаються в окремих конвертах з написом 
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та 
місце знаходження об’єкта оренди.

У разі надходження двох та більше заяв на об’єкт 
оренди буде оголошено конкурс на право оренди 
відповідно до вимог абз. 3 частини 4 ст. 9 ЗУ «Про 
оренду державного та комунального майна».

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідачів у цивільних 
справах за позовами ПАТ КБ «Правекс-Банк» про 
стягнення заборгованості:

на 09 годину 30 хвилин 14.12.2017 р. у справі  
№ 408/365/17:

— Децака Віталія Петровича, 1983 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Ровеньки Луганської облас-
ті;

— Децак Олену Олександрівну, 1981 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації: м. Ровеньки Луганської 
області.

на 10 годину 00 хвилин 14.12.2017 р. у справі  
№ 408/8160/16:

— Воловського Василя Максимовича, 1957 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: с. Ясенівське, м. Ро-
веньки Луганської області;

— Петрів Любов Миколаївну, 1964 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: с. Ясенівське, м. Ровеньки Лу-
ганської області;

— Петрів Катерину Володимирівну, 1989 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ Луган-
ської області;

— Петрів Євгена Володимировича, 1983 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ Луган-
ської області.

на 10 годину 30 хвилин 14.12.2017 р. у справі  
№ 408/8158/16:

— Горожанкіна Віктора Миколайовича, 1976 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: м. Ровеньки Луган-
ської області;

— Горожанкіну Олену Василівну, 1978 р.н., остан-
нє відоме місце реєстрації: с. Дзержинський, м. Ро-
веньки Луганської області.

на 11 годину 00 хвилин 14.12.2017 р. у справі  
№ 408/8159/16:

— Ковальова Михайла Анатолійовича. 1976 р.н., 
останнє відоме місце реєстрації: м. Довжанськ Лу-
ганської області;

— Ковальову Раїсу Іванівну, 1954 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Довжанськ Луганської об-
ласті.

Розгляд справ відбудеться у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання по цивільній справі № 755/6652/17 як 
відповідача Зорнік Світлану Іванівну 17.08.1976 року 
народження за позовом Зорнік О. І. про визнання осо-
би такою, що втратила право на користування житло-
вим приміщенням.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 15 хв. 04 
грудня 2017 р.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнко, буд. 3, каб. 34.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судо-

ве засідання справа буде розглянута без вашої участі.
Суддя В. П. Гончарук

Фастівський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає в судове засідання Бойка Анатолія Леонідовича 
як відповідача у цивільній справі № 2/381/1468/17 за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Ак-
тив+» до Бойка Анатолія Леонідовича про стягнення за-
боргованості.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена 
на 13 листопада 2017 року на 14.30 год. за адресою: Ки-
ївська область, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, каб. 4. 
Головуючий суддя Осаулова Н. А.

Відповідач, який викликаний через опублікування ого-
лошення у пресі, вважається повідомленим про час та 
місце розгляду справи.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає, як 
відповідача Комарістова Євгена Сергійовича у судове 
засідання по справі № 523/2876/17 за позовною зая-
вою Григор’євої Ольги Вячеславівни до Комарістова 
Євгена Сергійовича про стягнення боргу за догово-
ром позики, яке відбудеться об 11.30 годині 14 груд-
ня 2017 року у приміщенні Суворовського районного 
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань № 9. У ра-
зі неявки Комарістова Євгена Сергійовича справа бу-
де розглядатися за його відсутності.

Суддя І. В. Середа

Біловодський районний суд Луганської області викликає 
як відповідача Голову Фермерського господарства «АГРО-
АВК» Качура Олександра Васильовича по цивільній справі  
№ 408/2831/17 за позовною заявою Ясінчака Миколи Ми-
колайовича про стягнення боргу за оренду земельної част-
ки, слухання справи відбудеться 17 листопада 2017 року о 
13.00 годині, у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони 
вважаються повідомленими про час та місце слухання спра-
ви.

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

Суддя В. А. Карягіна

Сватівський районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ширинкіну Люд-
милу Леонтіївну, Ширинкіна Сергія Олексійовича, Сава-
нець Валерія Антоновича як відповідачів в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/13030/17-ц за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі Луганського обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Ширинкіної Людмили Леонті-
ївни, Ширинкіна Сергія Олексійовича, Саванець Валерія 
Антоновича про стягнення заборгованості, що відбудеть-
ся 23 листопада 2017 року о 09.00 год.

Суддя О. М. Попова

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-1270/17 за позовом Ярового Дми-
тра Степановича до Нерсессян Гаррі Арзуйовича про 
витребування майна від добросовісного набувача, 
викликає до суду як відповідача Нерсессян Гаррі Ар-
зуйовича на 15 листопада 2017 року об 11.15 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Болобана В. Г. в приміщенні суду, що розташо-
ване за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київ-
ська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у 
його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-
ласті викликається як відповідач Колеснікова Світлана Воло-
димирівна для участі в цивільній справі № 408/93/16-ц за по-
зовною заявою ПАТ «Універсал Банк» до Колеснікова Олек-
сія Володимировича, Колеснікової Світлани Володимирівни 
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 16 листопада 
2017 року о 14.00 годині у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони 
вважаються повідомленими про час та місце слухання спра-
ви.

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

Суддя В. А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луганської об-
ласті викликається як відповідач Колесніков Олексій Воло-
димирович для участі в цивільній справі № 408/93/16-ц за 
позовною заявою ПАТ «Універсал Банк» до Колеснікова 
Олексія Володимировича,Колеснікової Світлани Володими-
рівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 16 лис-
топада 2017 року о 14.00 годині, у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони 
вважаються повідомленими про час та місце слухання спра-
ви.

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

Суддя В. А. Карягіна

Втрачене свідоцтво приватизації на житло 

в м. Київ, вул. Жмаченка, 12, кв. 35 

видане на Сігнаєвського М. К. 

вважати недійсним.

Вважати недійсним, у зв’язку з втратою, кваліфі-
каційний сертифікат інженера-проектувальника се-
рія АР № 011019, який зареєстрований у реєстрі 
атестованих осіб за № 9793 та виданий атестаційною 
архітектурно-будівельною комісією від 30.04.2015 
року на ім’я Савельєва Світлана Пилипівна.

Втрачене свідоцтво на право власності на житло, 

видане на ім’я Столярова Михайла Юрійовича 

за адресою: м. Київ, бульвар Івана Лепсе будинок 

71, квартира 4.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Європейська, 7, 
каб. № 27) викликає у судове засідання, яке відбудеться 13.11.2017 ро-
ку о 16 год. 30 хв. каб. № 27 як відповідача Решетняк Ігоря Олександро-
вича по цивільній справі № 333/1302/17 за позовом Решетняк Ю. В. до 
Решетняк І. О. про розірвання шлюбу.

У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за його 
відсутності за наявними у справі показами.

Суддя І. Й. Наумова

У провадженні Павлоградського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області знаходиться цивіль-
на справа № 185/9025/16-ц за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю фінансова компанія 
«Довіра та Гарантія» до Уполовнікова Романа Олек-
сандровича про звернення стягнення на предмет за-
стави.

Відповідач викликається у судове засідання на 
16.00 год. 16 листопада 2017 року у приміщенні Пав-
лоградського міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області: Дніпропетровська область, м. Пав-
лоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 203.  
Суддя Гаврилов В. А.

Після опублікування оголошення в пресі відпові-
дач вважається повідомленим про дату, час та міс-
це розгляду справи. У разі неявки відповідача справу 
буде розглянуто за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Клімо-
ва Віталія Павловича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. Відповідач у справі Клімов 
Віталій Павлович, 10.03.1967 р.н., останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Ботанічна, буд. 7, кв. 212, викликається до суду на 
15 листопада 2017 року о 08 годині 20 хвилин, каб.  
№ 14, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька

Херсонський міський суд Херсонської облас-
ті викликає як відповідача Лущаєва Олександра 
В’ячеславовича, 19.07.1972 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: м. Херсон, вул. Артема (І. Борща-
ка), 17, кв. 1, у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовною заявою Вєруш-Бород-
кіної Галини Валеріївни до Лущаєва Олександра 
В’ячеславовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 07.12.2017 
року о 08.05 годині за адресою: м. Херсон, вул. Мая-
ковського, 6/29, зал с/з № 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача спра-
ва буде розглянута у його відсутність за наявними у 
справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Олевський районний суд Житомирської облас-
ті викликає Лісового Ігоря Михайловича, 25.07.1985 
року народження та Лісову Людмилу Анатоліїв-
ну, 30.07.1985 року народження, зареєстрованих за 
адресою: м. Олевськ, вул. Матросова, 19, Житомир-
ської області як відповідачів по справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» 
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, у судове засідання на 14 год. 30 хв. 23 листопа-
да 2017 року.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олев-
ського районного суду Житомирської області за 
адресою: м. Олевськ, вул. Володимирська,7, Жито-
мирська область.

У разі неявки без поважних причин у судове за-
сідання, або не повідомлення про причини неявки, 
справі буде розглянуто за відсутністю відповідачів.

Суддя В. В. Волощук

Лубенський міськрайонний суд Полтавської обл. (адре-
са суду: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Монастир-
ська, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

13.11.2017 об 11:00 до Моторіна Оксана Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 37501, Полтавська обл., 
Лубенський р-н, с. Вільшанка, вул. Жовтнева, буд. 23) спра-
ва № 539/1669/17, суддя Даценко В. М.

15.11.2017 о 08:00 до Феденко Євгеній Сергійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 37554, Полтавська обл., Лу-
бенський р-н, с. Войниха, вул. Молодіжна, буд. 7) справа  
№ 539/2021/17, суддя Іващенко Ю. А.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний банк України» в 
особі філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» 
до Мартинова Олександра Ігоровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач по справі № 219/10587/17 Мартинов Олек-
сандр Ігорович, 12 червня 1989 року народження, про-
живає за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька 
область, м. Єнакієве, вул. Межлаука, 27, викликається на 
14 листопада 2017 року на 10 годину 00 хвилин до суду 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу по даній справі пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідача, він повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Згурівський районний суд Київської області викликає в су-
дове засідання Федоту Сергія Сергійовича (осіннє відоме зареє-
строване місце проживання якого м. Харцизьк, вулиця Красноз-
наменська, 79, кв. 10, Донецької області) як відповідача у цивіль-
ній справі № 365/678/17, номер провадження № 2/365/411/17, за 
позовом Федоти Тетяни Павлівни до Федоти Сергія Сергійовича 
про розірвання шлюбу, на 16 листопада 2017 року на 10 годин 00 
хвилин (резервна дата 20 листопада 2017 року 09 годин 30 хви-
лин) за адресою: смт Згурівка, вулиця Українська, 43, Київської 
області, 07600. Суддя Денисенко Н. О.

Згурівський районний суд Київської області пропонує Федо-
ті Сергію Сергійовичу подати в зазначений строк докази на під-
твердження своїх заперечень, і роз’яснює, що в разі неподан-
ня ним доказів у цей строк вони в подальшому прийняті не бу-
дуть, а справа буде вирішуватися на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

У разі неявки відповідача в судове засідання та неповідомлен-
ня суду про причини неявки, справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. 
З опублікуванням цього оголошення відповідач вважається на-
лежним чином повідомленим про час, день проведення судово-
го засідання.

Відповідач Татарчук Максим Юрійович (останнє 
відоме місце проживання: вул. Ватутіна, 13, смт Ли-
сянка, Черкаська область) викликається в судове за-
сідання у справі № 700/611/17 Пр. № 2/700/361/17 
за позовом ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК» до Татарчука 
Максима Юрійовича про стягнення заборгованості.

Справа призначена до судового розгляду на 09.30 
год. 16 листопада 2017 року в залі засідань Лисян-
ського районного суду Черкаської області за адре-
сою: вул. Незалежності, 4, смт Лисянка, Черкаської 
області.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неяв-
ки відповідача до суду на вказану дату, справа бу-
де розглянута без відповідача за наявними доказа-
ми у справі.

Бердянським міськрайонний судом Запорізької області (суддя  
Білоусова О. М., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.  
№ 506) 05 грудня 2017 року о 14 годині 00 хвилин буде розглядати-
ся цивільна справа за позовом Нестеренка Олександра Вікторовича до 
Клещова Іллі Ігоровича, третя особа: Єпіхіна Світлана Вікторівна, про 
визнання особи такою, що втратила право користування житлом.

В судове засідання викликається як відповідач Клещов Ілля Ігорович. 
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними у спра-
ві матеріалами.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської облас-
ті знаходиться цивільна справа № 185/6727/17 за позовом Акціонерного товариства 
«Ощадбанк» в особі філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Кравченка 
Володимира Івановича про стягнення заборгованості.

Відповідач викликається у судове засідання на 16.00 год. 30 листопада 2017 року у 
приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпро-
петровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 203. Суддя  
Гаврилов В. А.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про 
дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто 
за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/8515/2017 за позовом 
Замаро Наталії Іванівни до Вішневського Юрія Вікторовича про визнання таким, 
що втратив право користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі Вішневський Юрій Вікторович, 18.04.1951 року народжен-
ня, який зареєстрований: Донецька область, м. Бахмут, вул. 9-го травня, буд. 19 
викликається у судове засідання на 23 листопада 2017 року на 08 год. 00 хв.

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

Суддя Харченко О. П.
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оголошення

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договірних умов), 

споживчого кредитування позичальників  АТ «УкрСиббанк» з можливістю від-
криття та розрахунково-касового обслуговування карткових (поточних) рахун-
ків, опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр», № 105 від 08.06.2017 р, з усі-
ма наступними змінами та доповненнями (надалі — Правила) наступних змін, 
а саме:

1. Розділ Правил «Спеціальні терміни, що використовуються в Розділі ІІ» до-
повнити терміном «Дата платежу» наступного змісту:

«Дата платежу» — визначена в Кредитному договорі дата, не пізніше якої 
Позичальник зобов’язаний сплатити мінімальну суму поповнення Карткового 
рахунку.»

2. Викласти термін «Програма фінансування енергоефективності в житло-
вому секторі України» Розділу Правил «Спеціальні терміни, що використову-
ються в Розділі ІІ» в наступній редакції: 

«Програма фінансування енергоефективності в житловому секторі України» 
(може використовуватись та має однакове значення  Програма «UREEFF» або  
«Програма IQ energy») — це програма фінансування, що розроблена Європей-
ським Банком Реконструкції та Розвитку (далі — ЄБРР) з метою сприяння при-
ватним капіталовкладенням в енергоефективність та відновлювану енергети-
ку в Україні шляхом надання ЄБРР підтримки у фінансуванні Проектів, що ре-
алізовуватимуться Позичальниками в рамках Програми «UREEFF», за рахунок 
внесків наступних Донорів:

- Е5Р — Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкіл-
ля; 

- SWUK — Фонду співробітництва у сфері енергоефективності та довкіл-
ля України Шведського агентства міжнародного розвитку  - «Sida» та ЄБРР;

- CTF — Фонду чистих технологій,
далі по тексту разом або окремо — Донори.
Умови Програми «UREEFF» викладені у «Правилах та Умовах надання кре-

дитів та Грантів по Програмі IQ energy» та розміщені на веб-сайті за адресою 
https://www.iqenergy24.com.»

3. Викласти п. 4.1 Розділу I Правил в наступній редакції:
«4.1.  За порушення Позичальником термінів погашення будь-яких своїх 

грошових зобов›язань, передбачених Договором, зокрема, термінів повернен-
ня кредиту (всієї суми або його частини) та/або термінів сплати процентів та/
або комісій, Банк має право вимагати від Позичальника додатково сплатити 
Банку пеню в наступних розмірах, а саме:

- в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу, 
якщо сума такої заборгованості виражена у гривні;

- в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу в 
іноземній валюті, якщо сума такої заборгованості виражена в іноземній валю-
ті. Розрахована таким чином сума пені перераховується в національну валюту 
України за офіційним курсом гривні до валюти заборгованості, установленим 
НБУ станом на дату нарахування такої пені.»

4. Викласти п. 9.2 Розділу І Правил в наступній редакції:
«9.2. Сторони домовились про наступний порядок підписання Договору:
- при підписанні/візуванні Договору, а також при листуванні Сторін можуть 

використовуватися на розсуд Сторони як власноручний підпис Сторони/упо-
вноваженого представника Сторони, так і факсимільне відтворення підпису, 
при цьому в розділі Договору «Адреси, реквізити та підписи Сторін» викорис-
товується лише власноручний підпис (якщо Сторони попередньо не домови-
лись про інше в порядку передбаченому законодавством), який у випадку ви-
користання факсимільного відтворення підпису на інших сторінках Догово-
ру вважається зразком аналога власноручного підпису. При цьому, особа, яка 
здійснила власноручний підпис повинна співпадати з особою, підпис якої від-
творюється. Для підписання Додаткових угод до Договору використовується 
лише власноручний підпис;

- після укладення Кредитного договору/Додаткової угоди до Кредитного до-
говору, кожна із Сторін зобов’язується завізувати кожну сторінку аркушу, на 
якій викладено умови Кредитного договору/Додаткової угоди до Кредитного 
договору, шляхом підписання кожної сторінки уповноваженим представни-
ком відповідної Сторони. При цьому, допускається здійснення такого візуван-
ня Стороною лише на аркушах екземпляру Кредитного договору/Додаткової 
угоди до Кредитного договору, який передається іншій Стороні, а також допус-
кається не візування аркушу, на якому вже є підпис Сторони. Візуванню також 
підлягають усі додатки до Кредитного договору, за виключенням цих Правил 
та тарифів Банку, які не візуються та не підписуються Сторонами.»

5. Викласти п. 5.1.2 Розділу ІІ Правил в наступній редакції:
«5.1.2. Банк надає кредит/здійснює фінансування виключно за умови:
- надання Позичальником достовірних документів, що підтверджують нада-

ну ним під час укладення цього Договору інформацію щодо особи Позичаль-
ника, його матеріального стану, кредитної історії, ділової репутації та ін. відпо-
відно до переліку, визначеного в Письмовому підтвердженні Банку про можли-

вість надання кредиту або іншому документі наданому Банком Позичальнику, 
що містить перелік необхідних документів для надання кредиту;

- укладення Позичальником з «Отримувачем» договору купівлі-продажу 
транспортного засобу і додаткового обладнання (у разі придбання додатко-
вого обладнання) та надання оригіналу цього договору, скріпленого печатка-
ми «Отримувача» (за необхідності), відповідно, та підписаного уповноважени-
ми особами;

- здійснення Позичальником за рахунок власних коштів першого платежу на 
користь «Отримувача 1» за відповідними договорами та надання до Банку кви-
танції чи іншого платіжного документа, що підтверджує такі платежі; 

- реєстрації транспортного засобу відповідно до чинного законодавства  та 
надання до Банку для копіювання оригіналу свідоцтва про державну реєстра-
цію; 

- страхування Позичальником на користь Банку транспортного засобу від 
ризиків втрати, пошкодження, крадіжки, протиправних дій третіх осіб, дорож-
ньо-транспортних пригод (повне КАСКО), та надання до Банку копії відповід-
ного договору страхування;

- укладення Позичальником Договору обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників.»

6. Викласти главу 6 Розділу ІІ Правил в наступній редакції:
«6. Особливості споживчого кредитування в рамках Програми «UREEFF»
6.1. Кредитування Позичальників в рамках Програми «UREEFF»  здійсню-

ється з метою фінансування реалізації Позичальниками Проектів, за якими в 
рамках Програми «UREEFF» Позичальникам через Банк може бути надана фі-
нансова підтримка ЄБРР у вигляді Інвестиційних винагород за рахунок вне-
сків Донорів. 

При чому, фінансова підтримка ЄБРР у вигляді Інвестиційних винагород мо-
же бути надана Позичальникам за умови відповідності Проекту, Позичальника 
та кредиту кваліфікаційним критеріям, викладеним у «Правилах та Умовах на-
дання кредитів та Грантів по Програмі IQ energy», що розміщені на веб-сайті за 
адресою https://www.iqenergy24.com

6.2. Для участі в Програмі “UREEFF” з метою отримання Інвестиційних вина-
город за реалізацію Проекту Позичальник зобов’язаний:

- ознайомитись, прийняти та дотримуватись умов  Програми «UREEFF»,  
викладених у «Правилах та Умовах надання кредитів та Грантів по Програмі IQ 
energy» шляхом реєстрації та подання через веб-сайт за адресою https://www.
iqenergy24.com Форми запиту на здійснення верифікації для отримання Інвес-
тиційної винагороди за Програмою «UREEFF»;

- з метою отримання Інвестиційної винагороди відкрити в Банку картковий 
рахунок в євро (якщо до цього часу ще не має відкритого) та вказати номер 
цього рахунку при здійсненні верифікації для отримання Інвестиційної винаго-
роди за Програмою «UREEFF»;

- надати Банку згоду на передачу представникам ЄБРР і кожному Донору 
(включаючи, але не обмежуючись, консультантами, залученими останнім) ін-
формації та документів щодо Позичальників, кредитів та Проектів, включаючи, 
але не обмежуючись даними про Позичальника, відомими Банку та/або третім 
особам, у зв’язку з укладенням та виконанням Договору, в тому числі банків-
ську та комерційну таємницю та/або персональні дані Позичальника. Підпи-
сання Кредитного договору Позичальником свідчить про надання такої зго-
ди Позичальником;

- надати представникам ЄБРР та Донорів (включаючи консультантів, залу-
чених Донорами) з метою здійснення моніторингу та верифікації успішної ре-
алізації Проекту необмежений доступ до приміщень, де знаходяться установ-
ки і обладнання Проекту, та записи та/або документи Позичальника, що сто-
суються Проекту, а також дозволятиме надання та отримання представникам 
ЄБРР та Донорів (включаючи консультантів, залучених Донорами) всіх бух-
галтерських книг, документів та записів Позичальника, що стосуються Проек-
ту або кредиту (за єдиної лише умови про те, що представникам ЄБРР та До-
норів надаватиметься Позичальнику попереднє повідомлення про це). Підпи-
сання Кредитного договору Позичальником свідчить про надання такої згоди 
Позичальником;

- у випадку, коли представниками ЄБРР та/або Донорів буде встановлено, 
що Позичальник та/або Проект не відповідають кваліфікаційним критеріям, 
викладеним у «Правилах та Умовах надання кредитів та Грантів по Програмі 
IQ energy», на першу вимогу Банку повернути ЄБРР через Банк виплачену Ін-
вестиційну винагороду.

6.3. У випадку, коли представниками ЄБРР та/або Донорів буде встановле-
но, що Позичальник та/або Проект не відповідають кваліфікаційним критері-
ям, викладеним у «Правилах та Умовах надання кредитів та Грантів по Програ-
мі IQ energy», Банк матиме право вчинити дії, передбачені п. 3.1.2. Правил.»

7. Викласти п. 7.1.5 та п. 7.1.6 Розділу ІІ Правил в наступній редакції:
«7.1.5. Позичальник зобов’язується щомісяця, у період з дня наступного 

після дати розрахунку мінімальної суми поповнення карткового рахунку (да-
лі — Білінгової дати) до Дати платежу, зазначених в Кредитному договорі або 

в Індивідуальній угоді чи в Повідомленні, здійснювати поповнення Картково-
го рахунку  на суму, що не менша мінімальної суми поповнення карткового ра-
хунку (далі — Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку), яку Банк за-
значає в інформаційному повідомленні, що направляється Банком Позичаль-
нику на номер телефону, зазначений в п. 7.4.10 Правил, або яку Позичальник 
може дізнатися, зателефонувавши до Контакт-центру Банку, або  яка зазнача-
ється Банком у щомісячній виписці про операції з Кредитною карткою, яку По-
зичальник може отримати у  відділенні Банку.

При цьому, Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку, внесена По-
зичальником з дня наступного після чергової Білінгової дати до Дати платежу 
(включно) зараховується Банком в рахунок погашення заборгованості за До-
говором згідно черговості погашення заборгованості за Договором, передба-
ченої п. 7.2.12 цих Правил.

Мінімальна сума поповнення Карткового рахунку не внесена Позичальни-
ком на Картковий рахунок з дня наступного після Дати платежу вважається 
простроченою.

7.1.6. Здійснення Позичальником першого поповнення Карткового рахун-
ку з дати укладення Договору до дня наступного після першої Білінгової да-
ти включно, та здійснення Позичальником наступних поповнень Карткового 
рахунку у період з дня наступного після Дати платежу до дня наступного піс-
ля Білінгової дати включно, вважатиметься достроковим частковим погашен-
ням зобов’язань за Договором при відсутності іншої заборгованості за Дого-
вором.»

8. Викласти п. 7.1.7.3 Розділу ІІ Правил в наступній редакції:
«7.1.7.3. Проценти та інші щомісячні платежі за користування кредитом на-

раховуються Банком щомісяця в Білінгову дату на залишок заборгованості за 
кредитом за фактичний строк користування  кредитом за методом факт/360 і 
мають бути сплачені в Дату платежу, зазначену в Кредитному договорі або в Ін-
дивідуальній угоді чи в Повідомленні. З моменту нарахування процентів та ін-
ших щомісячних платежів залишок доступних коштів на рахунку зменшується 
на суму нарахованих процентів та інших щомісячних платежів. Комісії, що на-
раховуються в момент здійснення операції з карткою, мають бути сплачені в 
Дату платежу, що наступає після найближчої Білінгової дати.»

9. Викласти п. 7.2.12 Розділу ІІ Правил в наступній редакції:
«7.2.12 Погашення заборгованості Позичальника перед Банком  по сплаті 

комісій та інших платежів, що передбачені Договором та Тарифами, відбува-
ється у наступному порядку:

1) Прострочені кредитна заборгованість та проценти за користування кре-
дитними коштами;

2) Строкові кредитна заборгованість та проценти за користування кредит-
ними коштами;

3) Прострочені комісії та інші платежі;
4) Строкові комісії та інші платежі;
5) Повне або часткове дострокове погашення кредитної заборгованості.
У випадку переказу/перерахування грошових коштів на погашення будь-

яких грошових зобов’язань Позичальника за Договором з порушенням  ви-
щевказаної черговості, Банк вправі самостійно перерозподілити кошти, що на-
дійшли в рахунок погашення таких грошових зобов’язань, відповідно до ви-
кладеної в п. 7.2.12 Правил черговості шляхом проведення відповідних бух-
галтерських проводок.»

10. Викласти п. 7.3.7 Розділу ІІ Правил в наступній редакції:
«7.3.7 Отримання готівки за карткою.
Умовою для видачі готівки за карткою через банкомат є правильне введен-

ня ПІН. 
При отриманні готівки, комісія за отримання готівки відповідно до Тарифів, 

блокується разом із сумою замовленої готівки.
При отриманні готівки Позичальником у пункті видачі готівки (відділені Бан-

ку) за допомогою картки для здійснення авторизації необхідна наявність доку-
мента, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути 
використаний на території України для укладення правочинів.»

11. Викласти п. 9.1.1 Розділу ІІ Правил в наступній редакції:
«9.1.1 Для цілей застосування цих Правил Банк за допомогою системи Star 

24/ UKRSIB online здійснює дистанційне обслуговування Позичальника та за-
безпечує обмін технологічною та іншою інформацією між Сторонами в части-
ні надання Позичальнику інформації щодо отриманих на умовах цих Правил та 
Кредитного(-их) договору(-ів) кредитів та інформації з питань обслуговування 
Позичальником кредитів, зазначених у цьому пункті Правил.»

Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є публікація цього пові-
домлення в офіційному друкованому виданні, а саме: 09.11.2017 р.

Датою початку дії змін до Правил є 09.11.2017 р.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту        С. М. Панов

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

Нетішинський міський суд Хмельницької області (адре-
са: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) викликає в судо-
ве засідання, що відбудеться 16 листопада 2017 року об 
11.00 год. Малєєва Костянтина Олексійовича, останнє відо-
ме місце проживання: м. Нетішин, вул. Набережна, буд. 5, 
кв. 8/Б, Хмельницької області, як відповідача у справі за по-
зовом Малєєвої Людмили Володимирівни до Малєєва Кос-
тянтина Олексійовича, треті особи: Орган опіки та піклуван-
ня Нетішинської міської ради Хмельницької області, служба 
у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської 
ради про позбавлення батьківських прав (головуючий суд-
дя Стасюк Р. М.).

У випадку неявки відповідача, справа буде розглянута на 
підставі наявних у ній доказів.

Коростишівський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 12500, Житомирська обл., м. Коростишів, 
вул. К. Маркса, 52) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться   20.11.2017 о 08:15 до Саєць Олек-
сандр Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 12501, 
Житомирська обл., м. Коростишів, вул. Жовтнева, буд. 24) 
справа № 280/595/17, суддя Щербаченко І. В.

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

Олевський районний суд Житомирської обл. (адреса су-
ду: 11000, Житомирська обл., м.Олевськ, вул. Володимир-
ська, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  20.11.2017 о 14:30 до Горбатюк Марина Юрі-
ївна (останнє відоме місце реєстрації: 11001, Житомир-
ська обл., м. Олевськ, вул. Герцена, буд. 18, кв. 8) справа  
№ 287/213/17-ц, суддя Ковальчук М. В.

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

Борзнянський районний суд Чернігівської області ви-
кликає Терещенка Володимира Івановича як відповідача 
у цивільній справі № 730/834/17 за позовом Терещенко 
Олени Юріївни до Терещенка Володимира Івановича про 
зміну розміру аліментів, яка призначена до розгляду на 
24 листопада 2017 року о 09.30 год. у приміщенні Борз-
нянського районного суду Чернігівської області за адре-
сою: вул. Незалежності, 4, м. Борзна Борзнянського ра-
йону Чернігівської області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст. 74 ЦПК 
України з опублікуванням даного оголошення про ви-
клик відповідач вважається належним чином повідомле-
ний про час і місце розгляду справи.

Суддя І. І. Тіслюк

Жашківський районний суд Черкаської обл. (адреса 
суду: 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул.Чапаєва, 8) 
повідомляє про те що, по цивільній справі за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк»:

29.09.2017 до Чаюн Світлана Петрівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 20333, Черкаська обл., Жашків-
ський р-н, с. Пугачівка, вул. Жовтнева, буд. 21) справа  
№ 693/383/17, суддя Шимчик Р. В., було ухвалено зао-
чне рішення, позовна вимога задоволена повністю або 
частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто шляхом подання 
заяви протягом десяти днів з дня опублікування цього 
оголошення.

Бориспільський міськрайонний суд Київської обл. (адре-
са суду: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 72) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  05.12.2017 о 12:00 до Сивий Сергій Йосипович 
(останнє відоме місце реєстрації: 08341, Київська обл., Борис-
пільський р-н, с. Петропавлівське (Петрівське), вул. Централь-
на, буд. 12) справа № 359/1495/17, суддя Муранова-Лесів І. В.

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

Криворізький районний суд Дніпропетровської обл. 
(адреса суду: 50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
пр. Миру, 5 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться  13.11.2017 об 11:00 до Шишка Ірина 
Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 53042, Дніпро-
петровська обл., Криворізький р-н, с. Надеждівка, вул. Садо-
ва 6,  буд. 4, кв. 3) справа № 177/1412/17, суддя Суботіна С. А.

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

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Юсипову Ольгу Олексіївну, яка мешкає: 
Луганська область, м. Антрацит, вул. Калініна, 8/45, 
як відповідача у судове засідання по цивільній спра-
ві № 431/4412/17 провадження № 2/431/1554/17 за 
позовом Якубчик К. П. до Юсипової О. О. про розі-
рвання шлюбу, що відбудеться 24 листопада 2017 р. 
о 09.45 год. в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а. У ра-
зі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 
ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев
Великоберезнянський районний суд Закарпатської області відповідно до ч. 9 

ст. 74 ЦПК України викликає в судове засідання та повідомляє як відповідачів: 
Тирпак Августина Івановича, 27 серпня 1972 року народження (останнє відоме 
місце проживання: смт Великий Березний, вул. Жовтнева, 23, Великоберезнян-
ського району), що розгляд цивільної справи за позовом Перечинська районна 
кредитна спілка «Тур’я» до Тирпака Августина Івановича, Терпак Олесі Іванівни, 
Тирпак Лілі Андріївни про стягнення боргу, відбудеться о 13 годині 30 хвилин 23 
листопада 2017 року в залі судових засідань Великоберезнянського районного су-
ду за адресою: смт Великий Березний, вул. Шевченка, 22.

У разі неявки відповідачів, справа може бути розглянути без їх участі.
Суддя П. П. Тарасевич

Болехівський міський суд Івано-Франківської області викликає як 
відповідача Мицака Богдана Івановича 17 серпня 1969 року народжен-
ня, зареєстрованого в м. Болехів, вул. Коновальця, 41, Івано-Франків-
ської області для явки в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Маковей Тетяни Іванівни до Мицака Богдана Івановича про визнан-
ня особи такою, що втратила право на користування житлом, яке відбу-
деться 15 листопада 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Болехів, 
вул. Коновальця, 34а, Івано-Франківської області.

Суддя М. М. Поляниця

Київський районний суд м. Одеси викликає Борисову Вікторію Вікто-
рівну як відповідача по справі № 520/12634/17 за позовом Котловсько-
го Ігоря Олександровича до Борисової Вікторії Вікторівни про усунен-
ня перешкод у здійсненні права користування та розпорядження сво-
їм майном.

Судове засідання відбудеться 20.11.2017 р. о 10 годині 45 хвилин у 
судді Луняченка В. О. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси 
за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +5  +10 Черкаська 0  +5 +5  +10
Житомирська 0  +5 +5  +10 Кіровоградська 0  +5 +6  +11
Чернігівська -2  +3 +4  +9 Полтавська 0  +5 +4  +9
Сумська -2  +3 +4  +9 Дніпропетровська 0  +5 +5  +10
Закарпатська 0  +5 +7  +12 Одеська +3  +8 +7  +12
Рівненська 0  +5 +4  +9 Миколаївська +3  +8 +7  +12
Львівська 0  +5 +5  +10 Херсонська +3  +8 +7  +12
Івано-Франківська 0  +5 +5  +10 Запорізька +3  +8 +6  +11
Волинська 0  +5 +4  +9 Харківська 0  +5 +4  +9
Хмельницька 0  +5 +5  +10 Донецька 0  +5 +5  +10
Чернівецька 0  +5 +5  +10 Луганська 0  +5 +4  +9
Тернопільська 0  +5 +5  +10 Крим +3  +8 +7  +12
Вінницька +0  +5 +6  +11 Київ +2  +4 +7  +9
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Олександр СУМСЬКИЙ  
для «Урядового кур’єра» 

ПРИНАГІДНО. У Сумсько-
му обласному театрі для ді-
тей та юнацтва відбулися 
урочистості «Мистецькі схо-
ди» з нагоди дня працівни-
ків культури та майстрів на-
родного мистецтва, в яко-
му взяли участь представ-
ники галузі з усієї області. 
Вітаючи учасників зібрання, 
голова Сумської ода Мико-
ла Клочко та перший заступ-
ник голови Сумської обласної 
ради анатолій Річкаль висо-
ко оцінили внесок працівників 
культури й майстрів народ-
ного мистецтва у розбудову 
не тільки духовного простору 
краю, а й усього життя зем-
ляків. Тож на розвиток галузі 
щороку надають дедалі біль-
ше коштів, щоб повноцінно 
функціонували будинки куль-
тури, клуби, бібліотеки, гурт-
ки художньої самодіяльності, 
музеї тощо.

деяких представників га-
лузі удостоєно різних наго-
род та відзнак, визначено пе-
реможців у дев’яти номінаці-
ях, серед яких «Гордість куль-

турно-мистецької Сумщини», 
«Кращий культурно-мистець-
кий проект», «Серце, віддане 
дітям», «Юні таланти Сумщи-
ни» та інші. 

Серед відзначених влас-
ний кореспондент «Урядо-
вого кур’єра» в Сумській 
області заслужений журна-
ліст України олександр Вер-
тіль, якому вручено Подя-

ку управління культури Сум-
ської ода  за багаторічну 
творчу співпрацю та значний 
особистий внесок у розви-
ток культурно-мистецької 
Сумщини.

Як наголосила началь-
ник управління заслужений 
працівник культури олена 
Мельник, завдяки такій ша-
нованій і авторитетній га-

зеті, як «Урядовий кур’єр», 
українські читачі знають 
про багатогранне культур-
но-мистецьке життя Сумщи-
ни: фестивалі «Кролевецькі 
рушники», «Сурми України» 
та інші, конкурси, огляди то-
що. І тепер готують культур-
но-мистецькі заходи, про які 
неодмінно з’являться розпо-
віді на шпальтах «УК».

Власкора «УК» відзначили  
на «Мистецьких сходах» 

Чернівецький двірник 
підмітає… трояндами

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

АРТ-ОБ’ЄКТ. На чернівецькій вулиці ольги Кобилянської дня-
ми встановили ковану скульптуру «двірник з трояндами», яку міс-
ту подарували місцеві ковалі,  повідомляє  Укрінформ з посилан-
ням на сайт Чернівецької міськради.

«За легендою вулицю ольги Кобилянської за часів австрії підмі-
тали трояндами. Тому цей двірник має в руках віник з трояндами. 
Це символічний пам’ятник усім чернівецьким двірникам, яким жи-
телі міста завдячують чистотою. двірники на Панській вулиці були 
освічені, знали кілька мов, тому цей образ такий витончений»,  — 
розповів коваль андрій Хорт.

Зазначається, що місце розташування нової атракції визнача-
ли фахівці міськради, вивчивши, зокрема, громадську думку що-
до цього питання. Водночас, як повідомила головний архітектор 
міста Наталія Хілько, двірник з трояндами може мандрувати міс-
том. а місце на Кобилянській обрали тому, що тут часто прогулю-
ються туристи.

«Це не скульптура, це арт-об’єкт, який може мігрувати. Він пе-
ресувний. Якщо громада запропонує змінити локацію, то двірни-
ка встановлять деінде», — зауважила Хілько в коментарі «Черні-
вецькому променю».

Варто зазначити, що вже 8 років поспіль Чернівці отримують від 
ковалів подарунки на день міста. І всі презенти стають туристич-
ними «родзинками». Серед них — «Коло друзів» на Головній, гой-
далка «Я люблю тебе», місток та лава для закоханих в Централь-
ному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка, велоси-
пед і ключ з зображенням воріт Університету на площі Святої Ма-
рії, карета, символічний знак об’єкта ЮНЕСКо — Резиденції Ми-
трополитів Буковини і далмації на розі вул. Шкільної та Турецької, 
мапа Чернівецької області.

АРХІТЕКТУРА ТІЛА. Збір-
на України виборола три меда-
лі на чемпіонаті світу з бодібіл-
дингу IFBB-2017 серед чоловіків, 
який днями відбувся  в іспансько-
му Бенідормі. двічі на найвищу 
сходинку п’єдесталу підіймався 
українець дмитро Горобець.

Спочатку він здобув золо-
ту медаль у дисципліні men’s 
physique (пляжний бодібілдинг») 
до 176 см, а згодом був визна-
ний абсолютним чемпіоном світу 
в цій категорії.

За кожну перемогу він отри-
мав 15 000 євро. Men’s physique, 
або «пляжний бодібілдинг», —  
відносно нова номінація IFBB, де 
спортсмени мають менший об’єм 
м’язів, однак більш спортивну й 
естетичну будову тіла.

Ще один українець — Володи-
мир Бірук став срібним призером 
чемпіонату світу в категорії «бо-
дібілдинг»  у ваговій категорії до 
95 кг. Він посів 6-те місце у світо-
вому рейтингу й  отримав грошо-
вий приз у розмірі 2 500 євро. У 
загальному командному заліку 
Україна посіла 11-те місце.

ФОТОФАКТ

Усі нагороджені — відомі на Сумщині майстри своєї справи

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 09 годині 00 хвилин 20 листопада 2017 року в при-
міщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 601, обви-
нуваченого Долгополова Андрія Миколайовича, 15 лютого 1959 року наро-
дження, в рамках кримінального провадження № 42015010000000023, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2015 року, 
за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Є.О. Мартинов

В агрооселях веселих і туристи повеселішають  
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

ПЕРСПЕКТИВА. Багатьом 
містянам добре відоме праг-
нення вирватися бодай на кіль-
ка днів із галасливого мегапо-
ліса, пожити у злагоді з приро-
дою, дихати свіжим повітрям,  
споживати  свіжі натуральні 
продукти, зрештою самотуж-
ки приготувати  непорівняний 
з магазинним сир, видоївши 
справжню козу. Нашим людям 
до снаги піднести сільський 
зелений туризм  на вищий рі-
вень, якщо відчуватимуть ще 
й підтримку з боку держави. 

Мін агрополітики зацікавлене у 
диверсифікації економічної ді-
яльності в сільській місцевості, 
одним із видів якої є сільський 
туризм. Про це заявив заступ-
ник міністра аграрної політи-
ки та продовольства України з 
питань фермерства та розви-
тку сільських територій Віктор 
Шеремета під час робочої зу-
стрічі з представниками гро-
мадської організації «Спілка 
сприяння розвитку сільсько-
го зеленого туризму в Украї-
ні», повідомляє прес-служба 
міністерства.

«Світова практика свідчить, 
що для багатьох країн такий 

вид діяльності, як сільський 
туризм, не відокремлений від 
аграрного виробництва та є 
одним з механізмів сільського 
розвитку. Володіючи значним 
туристично-рекреаційним по-
тенціалом, комплексом істори-
ко-культурних та архітектур-
них пам’яток та природно-клі-
матичними ресурсами, Украї-
на має всі можливості стати од-
ним з провідних європейських 
туристичних центрів», — заува-
жив посадовець.

Зазначається, що для роз-
витку сільських територій буде 
створено спільний майданчик 
генерування нових ідей, диску-

сій та обміну досвідом між мі-
ністерством, представниками 
громадськості та виробниками 
сільгосппродукції. Зокрема, під 
час подальших зустрічей бу-
дуть напрацьовуватися шляхи 
посилення мотивації сільських 
громад розбудовувати соціаль-
ну інфраструктуру, створювати 
нові робочі місця.

Як зауважили учасники зу-
стрічі, один із шляхів досягнен-
ня цього — забезпечення спри-
ятливих законодавчих умов 
для зростання кількості агро-
осель, які надають населенню 
послуги у сфері сільського зе-
леного туризму.
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