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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Хочу, щоб Україна 

стала державою,  
 яка забезпечує 

себе власним 
газом. Це можна 

фундаментально 
зробити  

у 2020 році».

У кіностудії  
Довженка  
землю не заберуть

ЦІЛІСНІСТЬ. Київрада не ухвалить жодного рішен-
ня про відчуження землі Національної кіностудії худож-
ніх фільмів імені Олександра Довженка на користь при-
ватних структур.  Про це йдеться в коментарі Київсько-
го міського голови у зв’язку із заявою кіностудії про на-
магання структури, засновник якої російська компа-
нія «Роснефть», відібрати в неї земельну ділянку, пові-
домили у прес-службі Київської міськдержадміністрації. 
«Національна кіностудія імені Довженка — важлива структу-
ра в українському кіно- і відеовиробництві, історичний об’єкт 
українського кіномистецтва. Кіностудія — цілісний майновий 
комплекс, який перебуває у віданні Міністерства культури. І 
я переконаний, що про жодне відчуження частини його зем-
лі чи майна окремими приватними структурами не може йти-
ся. Київрада такого рішення не ухвалить», — наголосив Ві-
талій Кличко.

Столичний голова  вважає, що питання комерційних відно-
син кіностудії із приватними підприємствами про права орен-
ди слід вирішувати в юридичній площині.

25 тонн золота 
накопичено нині  

в резервах Нацбанку

ЮВІЛЕЙНА ДАТА. Президент привітав націю із Днем 
Соборності, закликаючи вчитися на помилках історичних 
подій

Обстояти суверенітет 
допоможе тільки єдність

Прем’єр-міністр про забезпечення споживачів 
українським паливом і зниження ціни на нього
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ТЕРИТОРІЯ СЛОВА

Переселенці не хочуть 
бути тягарем для 
держави, але прагнуть 
захисту своїх соціальних 
прав

ГОСТРА ТЕМА

«УК» дізнавався,  
що вмістив у «Короткий 
курс історії України» 
політолог  
Олександр Палій
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Цінове розгойдування квадратних метрів
РИНОК. Керівники будівельних компаній упевнені, що зростання цін на первинне житло  
в 2018 році не забариться, експерти кажуть: розпродайте хоч те, що звели

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

З настанням нового року деякі 
керівники компаній-забудов-

ників почали вести розмови, що 
начебто через збільшення курсу 

долара до гривні та інших твердих 
валют, яке відбувається напри-
кінці 2017-го — початку 2018 ро-
ку, вони будуть змушені збільши-
ти ціни на квадратний метр жит-
ла. Ці висловлювання суперечать 
тим, які звучали ще, приміром, до 

15 грудня 2017 року. Тоді чимало 
компаній, що споруджують жит-
ло, скаржилися на те, що його збу-
ти дуже складно, особливо в регі-
онах. У столиці продати збудова-
не можна без проблем. Що ж від-
бувається на первинному ринку 

житла на початку 2018-го? Чи на-
справді воно дорожчатиме і чи на 
це великий  вплив має нестійка 
гривня? Середні ціни на первин-
не житло в Україні на кінець 2017 
року  коливалися в такому діапа-
зоні: смарт-житло (невеликі пло-

щі від 20 до 30 кв. метрів — 320—
350 доларів за квадратний метр), 
економ-житло (300—650 дола-
рів), житло бізнес-класу (700—
1200 доларів), житло премі-
ум-класу (1500—2500 дола-
рів за квадратний метр). 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформація
Про проведення позачергових загальних зборів

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГІЯ»
(08003, Київська обл., Макарівський р-н, с. Гавронщина, вул. Шевченка, 19, корпус А)

Повідомляємо, що позачергові Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГІЯ» 
ініційовані директором Струповим В. А. відповідо до п.12.13 Статуту ТОВ «ЕНЕРГІЯ» відбудуться 2 березня 2018 р. об 
11:00 годині за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Гавронщина, вул. Шевченка, 19, корпус А.

Реєстрація учасників відбудеться з 10:00 до 10:30 у день та по місцю проведення зборів.
Для реєстрації учасники товариства повинні мати при собі паспорт (або інший документ, який посвідчує особу), 

представники учасників — паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ ТОВ «ЕНЕРГІЯ»
1. Звільнення з посади директора ТОВ «ЕНЕРГІЯ» Струпова В. А.;
2. Обрання нового директора ТОВ «ЕНЕРГІЯ»;
3. Інші організаційні питання.
Подати свої пропозиції та ознайомитися з матеріалами порядку денного можна за адресою: Київська обл., Мака-

рівський р-н, с. Гавронщина, вул. Шевченка, 19, корпус А.
Довідки за тел.: 51300, факс: 51711.

Червоноармійський районний суд Житомирської області 
викликає Чорного Леоніда Олександровича та Кулеш Тетя-
ну Юріївну, останнє відоме місце проживання: Майдан Со-
борний, 2/2, кв. 90, м. Житомир, Житомирської обл., як заін-
тересованих осіб у судове засідання, для розгляду цивільної 
справи № 292/1124/17 за заявою Чорного Олександра Олек-
сандровича, заінтересовані особи: Чорний Леонід Олексан-
дрович, Кулеш Тетяна Юріївна, про встановлення факту по-
стійного проживання зі спадкодавцем, яке відбудеться 26 
січня 2018 року о 08 годині 45 хвилин у приміщенні Черво-
ноармійського райсуду за адресою: вул. Шевченка, 116, смт 
Пулини, Житомирська область.

Заінтересованим особам до вищевказаного часу пропо-
нується подати всі раніше неподані докази. У разі неявки за-
інтересованих осіб на призначений час або неповідомлення 
про причини неявки, справу буде розглянуто за їхньої відсут-
ності за наявними доказами. З опублікуванням оголошення 
про виклик, заінтересовані особи вважаються повідомлени-
ми про дату, час і місце розгляду справи.

Суддя О. В. Гуц

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області (87500, м Маріуполь, пр. Металургів, 31) 
знаходиться адміністративний матеріал про притягнення до 
адміністративної відповідальності Возняка Йосипа Олексан-
дровича за ст. 124 КУпАП.

Особа, що притягується до адміністративної відповідаль-
ності: Возняк Йосип Олександрович, 12.11.1954 року наро-
дження, адреса реєстрації якого: м. Донецьк, вул. Майська, 
б. 7, викликається для участі в судових засіданнях, які відбу-
дуться 25.01.2018 року о 08.25 годині та 01.02.2018 року о 
08.10 год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т 
Металургів, 31, каб. 11.

Особі, що притягується до адміністративної відповідаль-
ності пропонується надати свої заперечення щодо протоко-
лу та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку непри-
буття особи, що притягується до адміністративної відпові-
дальності, особа повинна повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Папаценко П. І.

Національне антикорупційне бюро України, згід-
но до ст. 133, 135 КПК України, викликає підозрю-
ваного Самоткала Едуарда Вікторовича, 09.08.1972 
р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Драгомиро-
ва, 16Б, кв. 11, м. Київ, та проживаючого за адре-
сою: вул. Підгірна, 72-Г, с. Нові Безрадичі, Обухів-
ський район, Київська область, на 26.01.2018 р. о 
10.00 год. до детектива Національного бюро Бачин-
ського Я. Р. (м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 
335), для допиту як підозрюваного та вручення про-
цесуальних документів у кримінальному проваджен-
ні №32013110110000482 від 25.10.2013.

Національне антикорупційне бюро України, згід-
но до ст. 133, 135 КПК України, викликає підозрюва-
ну Костянецьку Світлану Владиславівну, 16.02.1968 
р.н., зареєстровану за адресою: проспект Академіка 
Палладіна, 18/30, кв. 313, м. Київ, на 26.01.2018 р. о 
12.00 год. до детектива Національного бюро Бачин-
ського Я. Р. (м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 
335), для допиту як підозрювану та вручення проце-
суальних документів у кримінальному провадженні 
№32013110110000482 від 25.10.2013.

Національне антикорупційне бюро України, згід-
но до ст. 133, 135 КПК України, викликає підозрю-
ваного Дмитренка Юрія Вікторовича, 07.04.1961 
р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Ньюто-
на, 115/2, кв. 65, м. Харків, на 26.01.2018 р. о 16.00 
год. до детектива Національного бюро Бачинсько-
го Я. Р. (м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 335), 
для допиту як підозрюваного та вручення процесу-
альних документів у кримінальному провадженні  
№ 32013110110000482 від 25.10.2013.

Національне антикорупційне бюро України, згідно 
до ст. 133, 135 КПК України, викликає підозрювано-
го Костянецького Антона Геннадійовича, 08.09.1989 
р.н., зареєстрованого за адресою: проспект Академі-
ка Палладіна, 18/30, кв. 313, м. Київ, на 26.01.2018 р. о 
14.00 год. до детектива Національного бюро Бачин-
ського Я. Р. (м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 
335), для допиту як підозрюваного та вручення про-
цесуальних документів у кримінальному проваджен-
ні № 32013110110000482 від 25.10.2013.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 січня 2018 р. № 18-р 
Київ

Про внесення змін до перспективного плану 
формування територій громад  

Івано-Франківської області
Внести до перспективного плану формування територій громад Івано-Фран-

ківської області, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
13 жовтня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 83, ст. 2763; 
2017 р., № 33, ст. 1051), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 17 січня 2018 р. № 18-р

ЗМІНИ, 
що вносяться до перспективного плану формування 

територій громад Івано-Франківської області
1. Графічну частину (карта Івано-Франківської області) викласти в такій редакції:

2. У переліку спроможних територіальних громад Івано-Франківської області:
1) виключити такі позиції:

«Солотвинська 2620455500 смт Солотвин Солотвинська 
Бабченська 
Дзвиняцька  
Космацька  
Кривецька  
Манявська  
Марківська 
Міжгірська 
Монастирчанська 
Раковецька 
Росільнянська

–“–»;

«Тисменичанська 2624086801 с. Тисменичани Тисменичанська 
Волосівська 
Гаврилівська 
Каміннецька 
Ліснотарновицька 
Переріслянська 
Фитьківська 
Цуцилівська

–“–»;

2) доповнити перелік такими позиціями:
«Дзвиняцька 2620482401 с. Дзвиняч Дзвиняцька 

Космацька 
Міжгірська 
Росільнянська

Богородчан-
ський  
район

Рожнівська 2623685201 с. Рожнів Рожнівська 
Кобаківська 
Рибненська 
Химчинська

Косівський 
район

Переріслянська 2624085301 с. Пере рісль Переріслянська 
Волосівська 
Гаврилівська 
Фитьківська

Надвірнян-
ський  
район».

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про уповноваження П. Петренка  
на підписання Європейської конвенції про 

вручення за кордоном документів  
у адміністративних справах

Уповноважити Міністра юстиції України ПЕТРЕНКА Павла Дмитровича на 
підписання Європейської конвенції про вручення за кордоном документів у ад-
міністративних справах, учиненої 24 листопада 1977 року в м.Страсбурзі.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
19 січня 2018 року
№15/2018-рп

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про уповноваження П. Петренка  
на підписання Європейської конвенції  

про отримання за кордоном інформації  
та доказів в адміністративних справах

Уповноважити Міністра юстиції України ПЕТРЕНКА Павла Дмитровича на 
підписання від імені України Європейської конвенції про отримання за кор-
доном інформації та доказів в адміністративних справах, учиненої 15 березня 
1978 року у м.Страсбурзі.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
19 січня 2018 року
№16/2018-рп

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 15 листопада 2017 р. № 1015-р 
Київ

Про внесення пропозиції щодо застосування 
персональних спеціальних економічних  

та інших обмежувальних заходів (санкцій)
1. У зв’язку з діями іноземної юридичної особи, які призводять до обмежен-

ня права власності, завдання майнових втрат, відповідно до частини першої 
статті 5 Закону України «Про санкції» схвалити та внести на розгляд Ради на-
ціональної безпеки і оборони України пропозицію щодо застосування до юри-
дичної особи, зазначеної в додатку (для службового користування), персональ-
них спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) шля-
хом внесення змін до додатка 2 до рішення Ради національної безпеки і оборо-
ни України від 28 квітня 2017 р. «Про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Ука-
зом Президента України від 15 травня 2017 р. № 133.

2. Органам виконавчої влади, на яких буде покладено виконання рішення 
Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), протягом 
строку їх дії в разі волевиявлення особи щодо вчинення правочину, вчинення 
якого заборонено як обмежувальний захід (санкція), проводити перевірку на-
лежності такої особи до числа осіб, на яких поширюються зазначені обмежу-
вальні заходи (санкції), а також здійснювати моніторинг стану виконання рі-
шення Ради національної безпеки і оборони України та його ефективності.

3. Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням Ради 
національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеці-
альних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) поінформувати 
компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та ін-
ших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних 
обмежувальних заходів (санкцій).

4. Винести питання про розгляд пропозиції щодо застосування до юридич-
ної особи, зазначеної в додатку (для службового користування), персональних 
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) на розгляд 
Ради національної безпеки і оборони України в місячний строк.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 15 листопада 2017 р. № 1015-р

ЮРИДИЧНА ОСОБА,  
до якої застосовуються обмежувальні заходи (санкції)

Для службового користування

СПРАВА «ГРИБ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF GRYB v. UKRAINE)

(Заява № 65078/10)

Стислий виклад рішення від 14 грудня 2017 року
У листопаді 2007 року працівниками Служби безпеки України було затримано осо-

бу та підрядника, які працювали на будівельному майданчику заявника, судді район-
ного суду.

Під час досудового розслідування було встановлено, що заявник застосував до 
особи стягнення у виді адміністративного арешту на строк п’ятнадцять днів. Протя-
гом вказаного строку ця особа була залучена до будівельних робіт, які проводилися 
у будинку батька заявника. Після відбування адміністративного арешту вказана осо-
ба під наглядом підрядника продовжувала працювати на будівельному майданчику 
батька заявника. За твердженням особи, ця робота не виконувалася добровільно чи 
за грошову винагороду. Пізніше на підставі підробленого протоколу про вчинення 
адміністративного правопорушення, складеного працівником міліції за попередньою 
змовою із заявником до особи було повторно застосовано адміністративний арешт.

У листопаді 2009 року апеляційний суд в якості суду першої інстанції визнав заяв-
ника винним у зловживанні службовим становищем і призначив йому покарання у 
виді позбавлення волі на строк п’ять років з відстроченням виконання вироку на три 
роки. Під час ухвалення вироку апеляційний суд посилався на низку доказів, зокрема, 
на показання особи та підрядника, отримані під час досудового розслідування. Заяв-
ник наполягав на допиті цих осіб у судовому засіданні, проте забезпечити їхню явку у 
судове засідання було неможливо через невстановлення їхнього місцезнаходження.

У квітні 2010 року Верховний Суд України розглянув касаційну скаргу заявника у 
присутності прокурора, але за відсутності заявника, та залишив її без задоволення, а 
рішення суду першої інстанції без змін.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявник скар-
жився на численні порушення статті 6 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі – Конвенція), зокрема: пункту 1 статті 6 Конвенції під час про-
вадження у Верховному Суді України та підпункту «d» пункту 3 статті 6 Конвенції у 
зв’язку з тим, що у судовому засідання не були допитані певні свідки. Також заяв-
ник скаржився за статтею 7 Конвенції, що національні суди помилково кваліфіку-
вали його дії як зловживання службовим становищем, незважаючи на відсутність в 
них складу злочину.

Розглянувши скарги заявника щодо порушення принципу процесуальної рівно-
сті під час розгляду його касаційної скарги у Верховному Суді України, Європейський 
суд посилався на свою попередню практику у справах проти України та зазначив, що 
відповідно до національного законодавства, чинного на той час, прокурор, на відміну 
від підсудного, мав перевагу бути присутнім на подібних засіданнях Верховного Суду 
України та усно викласти свою позицію, що могла вплинути на висновки суду перед 
колегією з трьох суддів. Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі проце-
суальна справедливість вимагала, щоб заявнику також було надано можливість усно 
виступати у судовому засіданні, та що принцип процесуальної рівності сторін не було 
дотримано у цій справі, і констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

Європейський суд також розглянув скарги заявника за підпунктом «d» пункту 3 
статті 6 Конвенції та вказав, що заявник не використав усі доступні йому засоби за-
хисту свого права на допит певного свідка. Європейський суд дійшов висновку, що 
неявка певного свідка у судове засідання і допустимість його свідчень, отриманих під 
час досудового розслідування як доказів, не вплинули на справедливість проваджен-
ня у справі заявника в цілому, і констатував відсутність порушення вказаного поло-
ження Конвенції.

Інші скарги заявника Європейський суд визнав неприйнятними.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо дотри-

мання принципу процесуальної рівності сторін під час провадження у Верховному Су-
ді України, а також скарги за пунктом 1 та підпунктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції 
щодо неявки у судове засідання свідків Ш. та І. і використання їхніх свідчень, а решту 
скарг у заяві – неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з недо-
триманням принципу процесуальної рівності сторін під час провадження у Верховно-
му Суді України;

3. Постановляє, що не було порушення пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 статті 6 
Конвенції у зв’язку з використанням свідчень Ш. та його неявкою у судове засідання;

4. Постановляє, що не було порушення пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 статті 6 
Конвенції у зв’язку з допустимістю свідчень І., наданих ним під час досудового роз-
слідування, як доказів проти заявника;

5. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі су-

ми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:

(і) 1000 (одна тисяча) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму 
будь-якого податку, що може нараховуватись,

(іі) 105 (сто п’ять) євро компенсації судових та інших витрат та додатково суму 
будь-якого податку, що може нараховуватись;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пері-
од несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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оголошення

Жашківський районний суд Черкаської області викли-
кає в судове засідання як відповідача по цивільній справі за 
позовом ТОВ «ВІГ-Жашківський цукровий завод» до Куче-
ра Леоніда Андрійовича про витребування майна з чужого 
незаконного володіння, третю особу без самостійних вимог 
– ТОВ «ЛВС-2012», ідентифікаційний код юридичної особи 
36772093, місцезнаходження юридичної особи: вул. Клоч-
ківська, 11А, м. Харків, 61145.

Судове засідання відбудеться 9 лютого 2018 року о 10 
год. 00 хв. у залі судових засідань №1 Жашківського район-
ного суду Черкаської області за адресою: вул. Благовісна, 8, 
м. Жашків, Черкаська область. Явка до суду обов’язкова. В 
разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без 
участі представника ТОВ «ЛВС-2012».

Суддя Р. В. Шимчик

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає Романову Антоніну Петрівну, 02.09.1960 
р.н., у судове засідання, яке призначене на 10 годи-
ну 00 хвилин 6 лютого 2018 року, для розгляду ци-
вільної справи № 319/1409/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії – Доне-
цьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Романо-
вої Антоніни Петрівни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Більмацько-
го району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Шевченківський районний суд м. Львова викликає Заве-
руху Андрія Вікторовича, 10.12.1986 року народження, остан-
нє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Замарстинівська, 
270, в судове засідання, яке відбудеться 1 лютого 2018 року о 
14.00 год., по справі за позовом Приватного акціонерного то-
вариства «СК «АХА Страхування» до Заверухи Андрія Вікторо-
вича про відшкодування збитків в порядку регресу.

Заверуха Андрій Вікторович викликається в судове засі-
дання як відповідач по справі.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи. По-
переджаємо, що в разі неявки відповідача в судове засідан-
ня на вказану дату, справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Зима І. Є.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської 
області повідомляє Неймета Михайла Васильовича, 
що цивільна справа №308/10435/16 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Банк Форум» до 
Неймета Михайла Васильовича, Гусная Василя Васи-
льовича про звернення стягнення на предмет іпоте-
ки в рахунок погашення заборгованості за кредит-
ним договором призначена до слухання в приміщен-
ні Ужгородського міськрайонного суду на 15 люто-
го 2018 року о 10 год. 00 хв. за адресою: м. Ужго-
род, вул. Загорська, 53, у разі неявки на це та інші 
засідання дана справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя Монич О. В.

Володарський районний суд Київської області ви-
кликає в судове засідання Галицьку Вікторію Сергіїв-
ну, 29.03.1980 року народження, вул. Коцюбинсько-
го, 27, кв. 35, смт Володарка Київської області як від-
повідачку в цивільній справі № 364/713/17, прова-
дження № 2/364/15/18 за позовом Державної іпотеч-
ної установи до Галицької Вікторії Сергіївни, Галиць-
кого Богдана Павловича про стягнення заборгова-
ності за договором про іпотечний кредит.

Судове засідання призначено на 29.01.2018 року 
о 14.00 год.

Головуючий суддя Моргун Г. Л.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. № 303), 
викликає на 12.02.2018 року о 15 год. 45 хв. відпові-
дачку Скрипніченко Анну Володимирівну в цивільній 
справі за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» до Скрипніченко А. В. про відшкодування 
матеріальної шкоди, завданої працівником під час 
трудових обов’язків.

Відповідачка викликається в судове засідання, у 
разі неявки відповідачки справа розглядатиметься 
за її відсутності.

Суддя В. О. Волошин

Казанківський районний суд Миколаївської облас-
ті викликає відповідачку Стахевич Єлизавету Андрі-
ївну на 9 год. 30 хв. 30 січня 2018 року за адресою: 
вул. Центральна, 50, смт Казанка Миколаївської об-
ласті, по цивільній справі за позовною заявою Стахе-
вича Дмитра Віталійовича до Стахевич Єлизавети Ан-
дріївни про розірвання шлюбу.

Якщо відповідачка не може з поважних причин 
з’явитися до суду, вона повинна повідомити суд за-
вчасно.

Відповідачка вважається повідомленою про час та 
місце розгляду справи з часу опублікування вказано-
го оголошення.

Суддя Сябренко І. П.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Ма-
сана Василя Степановича з розгляду цивільної справи 
274/1281/17 за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Дельта Банк» до Масана Василя Степановича 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бердичів-
ського міськрайонного суду Житомирської області за 
адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомир-
ська, 30-А, о 16.00 год. 12 лютого 2018 року.

У разі неявки в судове засідання відповідача Масана 
Василя Степановича судовий розгляд буде проведено в 
його відсутність.

Суддя О. В. Замега

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

Оголошення щодо продажу активів (майна)  
ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37G9864-F37G9867
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Права вимоги за кредитними до-
говорами та договорами забез-
печення виконання зобов’язань

Електронна адреса для  
доступу до відкритих  
торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

02.02.2018 р.

Час проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

Точний час початку проведен-
ня відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті 
http://www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лота:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/26-vseukr-bank-
rozv/32153-asset-sell-id-148405

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єжеля Михайла Броніславовича, 19.10.1952 
р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідан-
ня викликається Єжєль Михайло Броніславович, 
19.10.1952 р.н., обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 4  
ст. 364 КК України, яке відбудеться 29 січня 2018 
року об 11.00 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді  
Педенко A. M.

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

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинувачену Остапову Катерину Андрі-
ївну (к/п № 42016000000002132), у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання та розгляд клопотання про здійснен-
ня спеціального судового провадження, яке відбу-
деться 30.01.2018 року о 10 год. 30 хв. у приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 6-а.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя С. І. Дячук

Семенівський районний суд Полтавської облас-
ті викликає відповідачку Михальченко Тетяну Вікто-
рівну (останнє відоме місце проживання: вул. Рублів-
ська, 11, с. Середпілля, Глобинський р-н, Полтавська 
обл.) у судове засідання з розгляду цивільної справи 
за позовом Михальченка Артема Сергійовича до Ми-
хальченко Тетяни Вікторівни, Янгола Олександра Ва-
сильовича, третя особа: Семенівська державна нота-
ріальна контора, про визнання недійсним свідоцтва 
про право на спадщину.

Судове засідання відбудеться 31 січня 2018 року 
о 09 годині 20 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
вул. Шевченка, 41а, смт Семенівка, Полтавська об-
ласть.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу 
може бути розглянуто за відсутності відповідачки.

Суддя В. Ф. Харченко

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповіда-
ча: Бровка Сергія Володимировича, останнє місце реєстра-
ції якого: Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Сміле, у су-
дове засідання, яке відбудеться 02.03.2018 року о 09 год. 30 
хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для учас-
ті в судовому розгляді цивільної справи за позовом Столя-
ренко Катерини Євгенівни до Бровка Сергія Володимирови-
ча, третя особа: Служба у справах дітей Дарницької районної 
у м. Києві державної адміністрації, Служба в справах дітей та 
сім’ї Броварської районної державної адміністрації, про стяг-
нення аліментів, позбавлення батьківських прав.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 

вважається повідомленим про день, час та місце розгляду 
справи і в разі неявки до суду справа може бути розгляну-
та за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причини не-
явки.

Суддя О. М. Колесник

В провадженні Чортківського районного суду Тер-
нопільської області знаходиться справа цивільного 
судочинства за позовом Попп Павліни Михайлівни, 
Сарафанюка Віктора Валерійовича до Попп Болажа 
Степановича про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи призначено на 13 лютого 2018 ро-
ку об 11 годині 30 хвилин у залі № 3 Чортківського 
районного суду за адресою: м. Чортків, вул. С. Бан-
дери, 13.

Суд викликає по цій справі відповідача Попп Бола-
жа Степановича.

В разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута по суті за його відсутності на під-
ставі наявних матеріалів.

Суддя В. І. Парфенюк

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинуваченого 
Цибенка Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, 
зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, 
пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального про-
вадження № 425/2550/16-к, 1-кп/425/23/18, на підставі об-
винувального акта відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3  
ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, 
ч. 4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р. Є. необхідно прибути до су-
дового засідання, яке відбудеться 6 лютого 2018 року о 14 
год. 00 хв. у приміщення Рубіжанського міського суду за 
адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

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

Суддя В. В. Козюменська

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченого

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинувачену 
Горбенко Олену Вікторівну, 02.07.1968 року народження, за-
реєстровану за адресою: Луганська область, м. Золоте (4), 
вул. Красноармійська, 5/58, за матеріалами кримінального 
провадження № 425/1770/17, 1-кп/425/68/18, на підставі об-
винувального акта відносно Горбенко О. В. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченій Горбенко О. В. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 8 лютого 2018 
року о 09 год. 30 хв. у приміщення Рубіжанського місько-
го суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розгляну-
то за її відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Менський районний суд Чернігівської облас-
ті викликає як відповідача Барабаша Геннадія Ми-
хайловича (останнє відоме місце проживання: вул. 
К. Маркса, 80, кв. 69, м. Шостка Сумської області) 
по цивільній справі 738/1924/17, № провадження 
2/738/52/2018 за позовом Барабаш Наталії Василів-
ни до Барабаша Геннадія Михайловича про стягнен-
ня аліментів на утримання дитини.

Судове засідання відбудеться о 09.00 год. 20 лю-
того 2018 року в приміщенні Менського районного 
суду Чернігівської області за адресою: вулиця Сівер-
ський шлях, № 146, місто Мена Чернігівської області, 
15600, під головуванням судді Сова Т. Г.

В разі неявки особи, яка викликається, справу бу-
де розглянуто за її відсутності на підставі наявних до-
казів в матеріалах справи.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Дочірнє підприємство «Акціонер-О» това-
риства з обмеженою відповідальністю «Реєстрацій-
но-консалтингова фірма «Акціонер» у судове засідан-
ня по цивільній справі за позовом Панасовського Вале-
рія В’ячеславовича, Алмоммедової Юлії В’ячеславівни до 
Приватного акціонерного товариства «НОВІ ТЕХНОЛО-
ГІЇ», Дочірнього підприємства «Акціонер-О» товариства з 
обмеженою відповідальністю «Реєстраційно-консалтин-
гова фірма «Акціонер», Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Лік Торг», Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку» про визнання втраченої сис-
теми реєстру вкладників іменних цінних паперів, яке від-
будеться 14 лютого 2018 року о 09.30 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 30,  
суддя Яровенко Н. О.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, 
справа буде розглянута в його відсутність.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (0626) 62-13-95) знаходиться кримінальне провадження 
№ 22015060000000004 (справа № 1-кп/243/155/2018) за об-
винуваченням Єфімова Тараса Олеговича за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинувачено-
го Єфімова Тараса Олеговича у підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 31 січня 2018 року о 09.00 год. у залі судо-
вого засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіж-
ний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за ви-
кликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, 
призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право поста-
новити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, перед-
баченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеці-
альне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Алоян 
Наталі Володимирівни до Алояна Артура Геворгови-
ча про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі викликається до суду (м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 315), для 
участі у розгляді справи по суті: Алоян Артур Гевор-
гович, 22.06.1978 р.н. (який мешкає: Донецька об-
ласть, м. Сніжне, вул. Войкова, 34, місце реєстрації 
невідоме) на 8 лютого 2018 року о 09 годині 00 хви-
лин.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідача, він повинен повідомити суд про причину 
неявки, інакше справа буде розглянута в його від-
сутність.

Суддя Радченко Л. А.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті

F22G9879 Нежиле приміщення  загальною площею 603,08 кв. м. за адресою: м. Кропивницький (Кіровоград), 
вул. Шевченка, будинок 6а та основні засоби у кількості 103 од.

Дата проведення відкритих торгів    Перші відкриті торги (аукціон) – 31.01.2018
(аукціону)/електронного аукціону   Другі відкриті торги (аукціон) – 09.02.2018
     Треті відкриті торги (аукціон) – 20.02.2018
     Четверті відкриті торги (аукціон) – 01.03.2018
Електронна адреса для доступу до відкритих              www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/електронного аукціону  
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/   Точний час початку проведення відкритих торгів
електронного аукціону    (аукціону)/електронного аукціону по кожному лоту вказується 
     на веб-сайті www.prozorro.sale  
Детальна інформація щодо лота   http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає відповідачку Москаленко Наталію Георгіїв-
ну, 15.07.1955 року народження, у судове засідання, 
яке призначене на 08 год. 30 хв. 05.02.2018 року, для 
розгляду цивільної справи №319/1544/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний 
Ощадний банк України» в особі філії Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Москаленко На-
талії Георгіївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. 
Центральна, 26а, смт Більмак Більмацького району 
Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

В провадженні Яготинського районного суду Київ-
ської області знаходиться справа 382/1904/17 за по-
зовом Болілого Михайла Андрійовича до Філіппової 
Тетяни Олексіївни про стягнення боргу.

Яготинський районний суд Київської області як 
відповідачку викликає в судове засідання призна-
чене на 14 год. 00 хв. 8 лютого 2018 року — Філіп-
пову Тетяну Олексіївну, 21.03.1970 року народжен-
ня, останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. Дні-
провська Набережна, 26, кв. 7.

Одночасно роз’яснюємо, що в разі неявки в судо-
ве засідання відповідачки справу буде розглянуто в 
її відсутність.

Суддя Кисіль О. А.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Антілогов Олексій Євгенович, 01.01.1974 року 
народження, зареєстрований: м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, 
буд. 9, кв. 76, відповідно до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК Украї-
ни викликається в судове засідання, що відбудеться 26.01.2018 
року о 15 годині 30 хвилин до зали судових засідань № 107 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. 
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як обвинуваче-
ний.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду встановле-
ні статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинувачено-
го передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В. П.

ПОВІСТКА  ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Мухарьов Олександр Анатолійович, 

24.08.1976 року народження, зареєстрований за адре-
сою: м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького, буд. 22, кв. 30, 
на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необ-
хідно з’явитися 27.01.2018 року о 12 год. 00 хв. до слід-
чого відділу УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дні-
про, вул. Святослава Хороброго, 23, контактний теле-
фон слідчого: (056) 791-93-08), слідчого в ОВС Дємідо-
ва Р. О., для допиту вас як підозрюваного у криміналь-
ному провадженні №22016040000000014 від 29.01.2016 
року за ознаками кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 109 КК України.

Балтський районний суд Одеської області ви-

кликає в судове засідання відповідача Мкртчана 

Разміка Азатовича, для розгляду цивільної спра-

ви за позовом Харитонова Сергія Миколайовича 

про визнання особи такою, що втратила право на 

житло. Судове засідання відбудеться 01.02.2018 

року о 09.00 год. у приміщенні Балтського ра-

йонного суду Одеської області за адресою:  

м. Балта, вул. Кузнечна, 56 Одеської області.

Суддя Т. П. Тітова

Ліквідатор Публічного акціонерного товари-
ства «Київський завод гумових та латексних ви-
робів» (вул. Амурська, 6, м. Київ, 03022; код ЄД-
РПОУ 00149593) Кіцул С. Б. просить всіх креди-
торів Публічного акціонерного товариства «Ки-
ївський завод гумових та латексних виробів» за 
вимогами щодо виплат заробітної плати зверну-
тися в найкоротші строки з письмовою заявою 
з вимогами до боржника та підтверджуючими 
документами. Заяви приймаються за адресою: 
03118, м. Київ, пр-т Лобановського, 150, прим. 
44, ліквідатор Публічного акціонерного товари-
ства «Київський завод гумових та латексних ви-
робів» Кіцул С. Б.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 12014051060000214 (номер спра-
ви 1-кп/243/188/2018) за обвинуваченням Смирнова 
Андрія Васильовича у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвину-
ваченого Смирнова Андрія Васильовича, 27.06.1977 
року народження, який зареєстрований та проживає 
за адресою: м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Садова, 1, 
кв. 33, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
9 лютого 2018 року о 13 годині 15 хвилин у залі судо-
вого засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

В провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) перебуває 
кримінальне провадження № 12017050000000110 
(справа № 1-кп/243/121/2018) за обвинуваченням 
Корольова Максима Юрійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Корольова Максима Юрійовича, який 
проживає за адресою: вул. Остапенка, б. 10, кв. 50, 
м. Горлівка Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 7 лютого 2018 року о 09.30 год. у за-
лі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

В провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2 тел. (0626) 62-13-95) знаходиться 
кримінальне провадження № 22017050000000079 
(справа № 1-кп/243/102/2018) за обвинуваченням 
Кошмана Максима Ярославовича за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Кошмана Максима Ярославовича, який 
проживає за адресою: пров. Парковий, б. 6, кв. 8,  
м. Слов’янськ Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 8 лютого 2018 року о 09.00 год. у за-
лі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

В провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходиться 
кримінальне провадження № 120150500000001012 
(справа № 1-кп/243/111/2018) за обвинуваченням 
Чигіна Сергія Геннадійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нуваченого Чигіна Сергія Геннадійовича, який про-
живає за адресою: вул. Нестерова, 87/34, м. Горлів-
ка Донецької області, у судове засідання, яке відбу-
деться 29 січня 2018 року о 09.00 год. у залі судово-
го засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

В провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2, тел. (0626) 62-13-95) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42016050000000399 
(справа № 1-кп/243/92/2018) за обвинуваченням Мін-
ченко Яни Олександрівни за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обви-
нувачену Мінченко Яну Олександрівну, яка прожи-
ває за адресою: вул. Столяревського, б. 28, кв. 25,  
м. Горлівка Донецької області, у судове засідання, 
яке відбудеться 6 лютого 2018 року о 08.30 год. у за-
лі судового засідання № 11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Швандара Віталія Сергійовича в судове 
засідання, як відповідача у справі за позовом Хорта Ми-
хайла Миколайовича до Швандара Віталія Сергійовича 
про розірвання договору довічного утримання, яке від-
будеться о 10 годині 00 хвилин 05.02.2018 року в примі-
щенні Рожнятівського районного суду за адресою: смт 
Рожнятів, вул. Шкільна, 15 Івано-Франківської області. 
Останнє відоме місцезнаходження відповідача Шванда-
ра B. C.: м. Суми, вул. Курська, 109/68, місцезнаходжен-
ня на даний час невідоме. Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК Украї-
ни, сторони зобов’язані повідомляти суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Бейко A. M.

Печерським районним судом м. Києва виклика-

ється обвинувачений Осипенко Андрій Валерійович, 

21.04.1985 р.н., на 29 січня 2018 року о 10.30 год. 

за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 406,  

суддя Смик С. І., для участі в підготовчому судово-

му засіданні з розгляду кримінального провадження 

за обвинуваченням Осипенка А.В. за ч. 5 ст. 191, ч. 2  

ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Приватний нотаріус Сумського районного нотарі-
ального округу Сумської області Хоменко О. В. пові-
домляє, що після смерті Дудченка Володимира Фе-
доровича, 22.07.1951 року народження, який помер 
08 жовтня 2017 року, останнім місцем реєстрації 
якого було: село Пушкарівка, вулиця Соснова, буди-
нок 36, Сумського району Сумської області, була за-
ведена спадкова справа.

Просимо усіх спадкоємців у строк до 08 квіт-
ня 2018 року звернутися до нотаріуса за адресою: 
40034, місто Суми, проспект М. Лушпи, будинок 5, 
корпус 30, або за телефонами: (0542) 79-57-39, 068-
517-33-04, 099-422-73-04.

Володарський районний суд Київської області ви-
кликає в судове засідання Галицького Богдана Пав-
ловича, 19.06.1977 року народження, вул. Коцюбин-
ського, 27, кв. 35, смт Володарка Київської області, 
як відповідача у цивільній справі № 364/713/17, про-
вадження № 2/364/15/18 за позовом Державної іпо-
течної установи до Галицької Вікторії Сергіївни, Га-
лицького Богдана Павловича про стягнення заборго-
ваності за договором про іпотечний кредит.

Судове засідання призначено на 29.01.2018 року 
о 14.00 год.

Головуючий суддя Моргун Г. Л.

Нововоронцовський районний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74200, Херсонська обл., смт Нововорон-
цовка, вул. Тітова, буд. 2/а) повідомляє, що по цивільній 
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

15.01.2018 до Мельничук Роман Юрійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 74232, Херсонська обл., Ново-
воронцовський р-н, с. Гаврилівка, пр. Кооперативний, 
буд. 2) справа № 660/973/17, суддя Гончаренко О. В. бу-
ло ухвалено заочне 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.

Хорольський районний суд Полтавської обл. 
(адреса суду: 37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул.
Карла Маркса, 82) повідомляє, що по цивільній спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

15.12.2017 до Самойлюк Тетяна Вікторівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 37821, Полтавська обл., 
Хорольський р-н, с. Клепачі, вул. Перемоги, буд. 3) 
справа № 548/1283/17, суддя Миркушіна Н. С. було 
ухвалено заочне рішення, позовна вимога задоволе-
на повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто шляхом по-
дання заяви протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цього оголошення.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як обвинуваче-
ного Береста Валерія Григоровича, який мешкав за адресою: м. До-
нецьк, вул. Горна, б. 2, кв. 67, по кримінальному провадженню щодо 
Береста В. Г., у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.

Судове засідання відбудеться 9 лютого 2018 року о 09.00 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, 
кабінет № 24.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки до суду без по-
важних причин, оголошення вважається належним повідомленням і 
справу буде розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Суддя Д. Г. Пантелєєв

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження №233/3432/16-к за обвинуваченням 
Веселка О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутності обвинуваче-
ного (in absentia) в порядку спеціального судового провадження. Об-
винувачений Веселко Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: Донецька область, Бахмутський район, 
смт Миронівський, вул. Леніна, 28/4, викликається до суду на 09.30 
год. 9 лютого 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в судово-
му засіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Кличнікова Во-
лодимира Миколайовича як обвинуваченого на 09 год. 00 хв. 30 січня 
2018 року в справі за обвинуваченням Кличнікова Володимира Ми-
колайовича, 24.08.1964 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в 
редакції Закону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. Сергі-
єнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бірса О. В.

Втрачені: Свідоцтво про 
право власності та Свідо-
цтво про право плавання під 
державним прапором Укра-
їни на судно «CAPRI LX212 
SPORT» №BIYA39BLK001 з 
бортовим реєстраційним но-
мером «АТОМ», 2001 року 
випуску, які належать Они-
щенку Володимиру Павлови-
чу, вважати недійсними.

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області ви-
кликає як обвинуваченого Кратірова Георгія Костянтиновича, який 
мешкав за адресою: м. Донецьк, пр. Комсомольський, б. 31, кв. 66, по 
кримінальному провадженню щодо Кратірова Г. К., у вчиненні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 9 лютого 2018 року о 10.00 годині 
в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-
а, каб. 24.

Явка обвинуваченого до суду обов’язкова. У разі неявки до суду, 
оголошення вважається належним повідомленням і справу буде роз-
глянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Головуючий суддя Д. Г. Пантелєєв

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження № 233/6019/17 за обвинуваченням Бо-
гославської О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Бого-
славська Олена Миколаївна, 25.11.1976 р.н., останнє відоме місце 
проживання: Донецька область, м. Макіївка, мкр-н Зелений, 62/44, 
викликається до суду на 09.00 год. 9 лютого 2018 року (корп. № 2, 
каб. №18), для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на ви-
клик суду обвинуваченої та оголошення її у міждержавний та/або 
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досу-
дового розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачено-
го Крючкова Ігоря Ігоровича, 31.01.1974 року народження (останнє 
відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у підготовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№42016000000002403 за ст. 111 ч. 1 КК України, яке відбудеться 29 
січня 2018 року о 09.30 годині в приміщенні Деснянського районного 
суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових 
засідань № 2, під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Втрачені свідоцтво 
на право власності 

на прогулянкове судно 
та свідоцтво про право 
плавання під держав-
ним прапором Украї-

ни на прогулянкове судно 
«Smokercraft» з бортовим 
реєстраційним номером 

UA 1101 KV, 
вважати недійсними.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає спра-
ву №242/4715/15-к (провадження №1-кп/234/833/18)  
по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР  
№ 22017050000000424 за обвинуваченням Байрачного Ва-
силя Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Байрачний Василь Іванович, 29.08.1955 
року народження, викликається на 6 лютого 2018 року об 
11.00 годині до суду, каб. № 14, для участі у розгляді справи.

Суддя Бакуменко А. В.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Доне-
цької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходить-
ся цивільна справа за позовом Литвиненка Леоніда Тимофійовича до 
Калачової Ірини Володимирівни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

Відповідачка Калачова Ірина Володимирівна, 25.01.1971 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: м. Маріуполь, вул. 
Кальчик, 1, буд. 105, викликається для участі у розгляді вказаної 
справи, який відбудеться 09.02.2018 року о 10.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31 (каб. приймальня).

Суддя Н. П. Кір’якова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розгля-
дає кримінальне провадження №233/558/17 за обвинуваченням Аста-
хової С. В. за ч. 2 ст. 110 КК України. Обвинувачена Астахова Світлана 
Володимирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 43, викликаєть-
ся до суду на 14 годину 00 хвилин 31 січня 2018 року (корп. № 1, каб. 
№12), для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик 
суду обвинуваченої та оголошення її в міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Судновий білет 
СБ № 029084, виданий 
21.06.2016 р. на ім’я 

Павлова Віктора 
Васильовича, на човен 

«Южанка», № 6538, 
бортовий реєстраційний 

№ КАС 1648к, 
вважати недійсним.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Богатиренка Сергія Васильовича, 
07.10.1978 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Севастополь, просп. Пере-
моги, буд. 49, кв. 22), у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 29 січня 2018 року о 10 год. 
30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно 
мати паспорт, або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки, обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Фікса Єфима Зіс’євича, 27.11.1946 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. Мате Залки, 7-Д/48) 
у підготовче судове засідання в кримінальному про-
вадженні №42016010000000196 за ст. 111 ч. 1 КК 
України, яке відбудеться 31 січня 2018 року о 09.15 
годині в приміщенні Деснянського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В,  
зал судових засідань № 2, під головуванням судді 
Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Дегтярьову Вікторію Юріївну, 17.09.1973 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, Красногвардійський р-н, смт Крас-
ногвардійське, вул. 50 років Жовтня, 9) у підготов-
че судове засідання в кримінальному проваджен-
ні №42016000000002686 за ст. 111 ч. 1 КК Украї-
ни, яке відбудеться 30 січня 2018 року о 09.30 го-
дині в приміщенні Деснянського районного суду м. 
Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В,  
зал судових засідань № 2, під головуванням судді 
Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Олевський районний суд Житомирської області ви-
кликає Махневича Руслана Павловича, який проживає:  
с. Дениші, вул. Незалежності, 7/24 Житомирського райо-
ну Житомирської області, та Токового Максима Вален-
тиновича, який проживає: м. Житомир, вул. Лермонтов-
ська, 3, кв. 2, як відповідачів по справі за позовом за-
ступника прокурора Житомирської області про визна-
ння недійсним наказу, скасування рішення про держав-
ну реєстрацію права власності на земельну ділянку та 
зобов’язання її повернути, у судове засідання на 10 годи-
ну 00 хвилин 15 березня 2018 року.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Олевсько-
го районного суду Житомирської області за адресою:  
м. Олевськ, вул. Володимирська, 7, Житомирська об-
ласть.

У разі неявки без поважних причин у судове засідан-
ня або неповідомлення про причини неявки, справу буде 
розглянуто за відсутністю відповідачів.

Суддя О. В. Стратович
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 24 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -13  -18 -5  -10 Черкаська -14  -19 -6  -11
Житомирська -12  -17 -2  -7 Кіровоградська -12  -17 -5  -10
Чернігівська -13  -18 -7  -12 Полтавська -13  -18 -5  -10
Сумська -13  -18 -7  -12 Дніпропетровська -12  -17 -5  -10
Закарпатська -7  -12 0  -5 Одеська -10  -15 -2  -7
Рівненська -11  -16 -1  -6 Миколаївська -10  -15 -2  -7
Львівська -9  -14 0  -5 Херсонська -10  15 -4  -9
Івано-Франківська -11  -16 -1  -6 Запорізька -12  -17 -5  -10
Волинська -9  -14 0  -5 Харківська -10  -15 -7  -12
Хмельницька -11  -16 -2  -7 Донецька -10  -15 -6  -11
Чернівецька -11  -16 -1  -6 Луганська -6  -11 -6  -11
Тернопільська -11  -16 -1  -6 Крим -2  -7 -1  -6 
Вінницька -13  -18 -4  -9 Київ -13  -15 -6  -8
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ФОТОФАКТ

Юним веслувальникам 
подарували байдарки

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. Днями юні вихованці веслувальної бази 
ДЮСШ «Україна» профспілкової організації ПАТ «Сумбуд» 
одержали у подарунок від товариства  три новенькі одноміс-
ні красуні-байдарки червоного, білого та чорного кольорів.  
Їх вручили почесні громадяни міста Суми — дворазо-
вий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках 
уродженець села Степанівка Сумського району Олек-
сандр Шапаренко, володарка срібної олімпійської ме-
далі з біатлону голова Сумського обласного відділен-
ня Національного олімпійського комітету Олена Петрова 
та Почесний президент ПАТ «Сумбуд» Рубен Сумбатов.  
Як зазначив голова наглядової ради акціонерного товари-
ства Павло Новицький, колектив будівельників надає вели-
кого значення розвитку фізкультури і спорту. Один з прикла-
дів — відродження і організація роботи веслувальної бази 
ДЮСШ, де наприкінці 50-х — початку 60-х років розпочи-
нав свої тренування легендарний Олександр Шапаренко. 
У ПАТ мають серйозні наміри стосовно розбудови та 
зміцнення ДЮСШ. Зараз узгоджується низка юридич-
них, організаційних та фінансових питань, аби на бе-
резі мальовничого Псла звести триповерхове примі-
щення з усіма зручностями для спортсменів. Для цьо-
го будівельники тісно співпрацюють з міською владою. 
За словами Олександра Шапаренка, Суми і область ма-
ють усі можливості для відродження традицій веслу-
вального спорту, започаткованих понад шість деся-
тиліть тому. Іменитий чемпіон особисто готовий до-
помогти в організації школи і клубу юних веслу-
вальників, у якому б відточували свою майстерність 
юні шанувальники цього захопливого виду спорту.  
А на згадку про недавню січневу зустріч Олександр Мак-
симович подарував дитячо-юнацькій спортивній школі ба-
нер із автографом та світлинами зі свого славетного спор-
тивного минулого. 

Між іншим, у Сумах незабаром планують реалізувати 
один з проектів громадського бюджету — змагання на Ку-
бок міста «Золоте весло».

Тож на цьому спортивно-веслувальному напрямі у сло-
божанському обласному центрі вже зробили обнадійливі 
практичні кроки, які в недалекому майбутньому неодмінно 
принесуть бажані результати.   

У філармонії поєднали   
класичну музику  
й відео

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

АНШЛАГ, АНШЛАГ! Сим-
фонічний оркестр Закар-
патської обласної філармо-
нії має традицію розпочина-
ти кожен новий рік концерта-
ми з незвичайним сценічним 
вирішенням. Попередні роки 
були позначені програмами 
«Віденський вальс», а також 
«Голлівуд». Звучання музич-
них творів, як правило, допо-
внюють уривки з кінострічок, 
яскраві фото чи репродук-
ції полотен відомих художни-
ків, які демонструють на ве-
личезному екрані. Сміливі 
вирішення глядач сприймає 
так зацікавлено, що концер-
ти доводиться повторювати 
не раз і не двічі.

Цього разу колектив на 
чолі із заслуженою артист-
кою України Вікторією Сва-
лявчик-Цанько підготував 
програму «Новорічний екс-
прес». Позаду два концерт-

ні вечори — і обидва без 
жодного зайвого квитка. На-
віть виступи зірок естради 
в Ужгороді не мають такого 
розголосу і популярності. 

У програмі — музика  
А. Сільвестрі, П. Чайков-
ського, Й. Штрауса, А. Ві-
вальді, Л. Андерсона, Б. Філ-
ліпса, супроводжувані віде-
офрагментами, репродукція-
ми та листівками на зимову 
тематику. Особливі емоції у 
глядачів викликало виконан-
ня музики Дж. Вільямса з ві-
домої кінострічки «Сам удо-
ма». Усі їх демонстрували на 
величезному екрані. Зача-
рувала обробка у рок-стилі 
Б. Філліпса знаменитого на 
весь світ «Щедрика» Миколи 
Леонтовича.

Неповторним виконанням 
творів А. Вівальді порадувала 
відома в Україні й за кордо-
ном співачка солістка облас-
ної філармонії Мар’яна Гав-
рилко. Героїнею вечора ста-
ла юна випускниця Мукачів-

ської дитячої школи мистецтв 
Олександра Макарова, по-
дорослому виконавши на кси-
лофоні партію соло до компо-
зиції А. Вівальді «Зима». 

Заслуженою винагородою 
музикантам симфонічно-
го оркестру, який торік від-

значив 10-річчя, стали апло-
дисменти: після завершення 
концерту вони ще довго не 
стихали.  Як зазначила Ві-
кторія Свалявчик-Цанько, на 
цьому учасники її колективу 
дивувати не перестануть — 
готують нові концерти.

Немовля-богатир із села Запорожець
Євген ЛОГАНОВ, 

«Урядовий кур’єр»

ОТАКОЇ! На початку січня  
40-річна  Наталія Дядько із се-
ла Запорожець Григорівської 
сільради Запорізького району 
народила богатиря. Це восьма 
дитина у подружжя Дядьків. 
Сім’я до останнього не знала, 
народиться хлопець чи дівчин-
ка. Річ у тому, що до цього тут 
виховували сімох доньок. Тож 
народження першого сина 
стало для батьків подарунком 
долі. Немовля з’явилося на 
світ з вагою понад 7 кілогра-
мів та зростом 68 сантиметрів.

На сьогодні це найбільше 
немовля в Україні. Хлопчика 
назвали Миколою. Батькам до 
багатирських параметрів дітей 
не звикати, бо чи не кожна на-
ступна дівчинка важила біль-
ше за попередню.

— Жодна із семи дівчаток 
не народжувалася з вагою 
менш як 5 кілограмів, — усмі-
хається батько Олексій Дядь-

ко. — Моя мати розповідала, 
що я важив після народження 
близько трьох з половиною кі-
лограмів. Тож у нас — по ви-
східній. Миколу за його розмі-
ри в пологовому будинку про-
звали чемпіоном. Він найтихі-
ший за всіх — поїв і спить. За-
те нашу третю доньку Єву аку-

шери називали генеральшею, 
настільки вона була голосною 
і постійно щось вимагала.

Олексій зазначив, що після 
семи дочок уже й не сподіва-
лися на хлопчика, а народився 
запорозький козак. Сестрички 
дуже раді братикові. Старшій з 
дівчаток уже 13 років, молод-

шій — трохи більш як рік. Ка-
жуть, що коли братик підрос-
те, стане для них захисником. 
А поки що доглядають його по 
черзі.

Подружжя Дядьків перебу-
ває в шлюбі 14 років. Олексій, 
якому 35 років, за професією 
ветлікар. Держава платить їх-
ній сім’ї як багатодітній 2400 
гривень на місяць. Тож бать-
кові доводиться багато пра-
цювати, щоб прогодувати всіх. 
Щодо подальшого збільшен-
ня родини вирішили почекати. 
Кажуть, треба підняти на но-
ги тих діток. До речі, на остан-
ній сесії Григорівської сільра-
ди депутати вирішили підтри-
мати багатодітну родину Дядь-
ків, на яку очікує приємний по-
дарунок від влади.

До народження Миколи 
Дядька найбільшим немов-
лям в Україні було визнано 
малюка з Мелітополя також 
Запорізької області, який на-
родився в грудні 2012 року з 
вагою 6,5 кілограма.

Заслужена артистка України Вікторія Свалявчик-Цанько 
(ліворуч) та солістка Закарпатської обласної філармонії 
Мар’яна Гаврилко

Щасливий батько тримає на руках довгоочікуваного сина-
рекордсмена

ДВАНАДЦЯТИЙ-ПЕРЕВІРЕНИЙ. Прези-
дент Федерації футболу України Андрій Па-
велко зустрівся з вболівальниками луганської 
«Зорі» — 21-річним Владиславом Овчарен-
ком та 20-річним Артемом Ахмеровим, які бу-
ли звільнені з полону бойовиків наприкінці ми-
нулого року. Активна патріотична позиція та ві-
рність Україні коштували двом молодим хлоп-
цям тривалого позбавлення волі та тортур, але 
вони залишились нескореними.   

Нині Владислав і Артем змушені думати не 
лише про футбол. Адже після звільнення з по-
лону їм доведеться облаштовувати своє життя 
з чистого аркуша на новому місці. Щоб допо-
могти патріотам функціонер запропонував їм 
працевлаштування у Федерації футболу Укра-
їни, а саме — роботу з уболівальниками та ко-
ординацію соціальних програм ФФУ для дітей-
переселенців і підтримки воїнів АТО. 
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