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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Те, що ціна російської 
агресії проти України 
лише зростатиме, — 

вже аксіома.  
І результат роботи 

наших дипломатів 
також».

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 
ВЛАДИСЛАВ МАШКІН:  
«Кожна літня людина 
обере такий вид 
документа, який буде 
зручним саме для неї»
Новітні технології входять у повсякденне життя зви-

чайних людей. Найчастіше на побутовому рівні — 
від мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та ін-
ших гаджетів до різних електронних ключів, посвідчень 
і карток. Отже, навіть якщо вам трохи за 18 років, ніщо 
не завадить переконатися, що це зручно, нескладно та й 
до всього економить чимало часу.

Так, із 1 січня 2018 року Пенсійний фонд України про-
понує людям, які вже перебувають на заслуженому від-
починку або лише збираються, отримати пенсійне по-
свідчення нового зразка — електронну банківську карт-
ку. Чи це обов’язково для всіх пенсіонерів, як це зроби-
ти і про переваги нового виду документа «Урядовому 
кур’єру» розповів заступник голови правління Пенсій-
ного фонду України Владислав МАШКІН.

УК Владиславе Геннадійовичу, хто ухвалив рішення до-
лучити пенсіонерів до передових технологій через їх-
ній найголовніший документ і чому саме тепер? 
— Щодо цього була постанова правління Пенсійного 
фонду України від 03.11.2017 року № 26-1, зареєстрова-
на в Міністерстві юстиції України 04.12.2017 року. Нею 
затверджено новий Порядок оформлення, виго-
товлення й видачі документів, що підтверджують 
призначення пенсії громадянам України.

12,826 млрд м3

становлять запаси природного газу 
у вітчизняних підземних сховищах. 

Упродовж минулого тижня вони 
скоротилися на 4,7% 

ГРОШІ. Ситуація з фінансуванням невеликих  
сільгоспвиробників потроху поліпшується: на їхній вибір 
пропонують різноманітні кредитні інструменти

Середніх поважайте, 
а малих не ображайте 

Президент про результати оголошення нових  
санкцій США проти РФ
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Про пережите  
в полоні  
у терористів 
розповів рядовий 
ЗСУ Максим Іванов

ПІСЛЯ НЕВОЛІ

Указ Президента України 
«Про призначення стипендій 
Президента України для видатних 
спортсменів та тренерів України  
з олімпійських видів спорту»
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Спільні навчання пройдуть за графіком 
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. Пре-

зидент Петро Порошенко під-
писав Закон «Про схвалення 
рішення Президента України 
про допуск підрозділів зброй-
них сил інших держав на тери-
торію України у 2018 році для 
участі у багатонаціональних на-
вчаннях».

Ідеться про допуск підрозді-
лів збройних сил інших держав 
на нашу територію для участі в 
українсько-американському на-
вчанні «Репід Трайдент-2018», 
українсько-американському на-
вчанні «Сі Бриз-2018», багато-

національному навчанні «Світ-
ла лавина-2018», багатонаціо-
нальному навчанні «Чисте не-
бо-2018» та українсько-ру-
мунському навчанні «Рівері-
ан-2018».

У червні — листопаді до на-
вчань «Репід Трайдент-2018» 
буде залучено до 2000 військо-
вослужбовців з озброєнням і 
військовою технікою, до 20 лі-
таків і вертольотів на строк до 
16 діб. 

У червні — жовтні в навчан-
нях «Сі Бриз-2018» братимуть 
участь вояки США, інших дер-

жав-членів НАТО та держав-
учасниць програми «Партнер-
ство заради миру» — до 2200 
вояків з озброєнням і технікою, 
до 20 кораблів (суден та кате-
рів), до 5 підводних човнів, до 
20 літаків і вертольотів на строк 
до 25 діб. 

Військовослужбовців Угор-
щини, Румунії та Словаччини 
(до 300 з озброєнням і військо-
вою технікою) залучать у серпні 
— жовтні на строк до 10 діб до 
навчань «Світла лавина-2018». 
А в травні — листопаді амери-
канці та інші члени НАТО — до 

350 вояків з озброєнням і техні-
кою, до 20 літаків і вертольотів 
— тренуватимуться на навчан-
нях «Чисте небо-2018». 

А до 20 діб у період з квіт-
ня по листопад вояки Руму-
нії (до 100 військовослужбов-
ців з озброєнням і технікою, до 
6 кораблів (суден і катерів), до 
2 літаків і вертольотів) працю-
ватимуть на навчаннях «Рівері-
ан-2018».

Для проведення цих навчань, 
повідомляє Укрінформ, перед-
бачено використати 36 034,6 
тисячі гривень. 
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ДОКУМЕНТИ
ПИСЬМЕНСЬКІЙ Анні Сергіївні — чемпіонці Європи 2017 року зі стрибків у воду, у розмірі 7 тисяч гривень
ПОВХ Марії Миколаївні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное, у розмірі 4 тисяч гривень
РАДІВІЛОВУ Ігорю Віталійовичу — срібному призеру чемпіонату світу 2017 року з гімнастики спортивної, у розмірі 9 тисяч гривень
РОМАНЧУКУ Михайлу Михайловичу — срібному призеру чемпіонату світу 2017 року з плавання, у розмірі 9 тисяч гривень
САВЧУК Анастасії Геннадіївні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень
СИДОРЕНКО Ксенії Володимирівні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень
СТАНКЕВИЧУ Володимиру Володимировичу — срібному призеру чемпіонату Європи 2017 року з фехтування, у розмірі 5 тисяч гривень
ТИМОФЕЄНКУ Станіславу Олександровичу — бронзовому призеру чемпіонату Європи 2017 року з баскетболу, у розмірі 4 тисяч гривень
ТКАЧ Юлії Анатоліївні — срібній призерці чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної, у розмірі 9 тисяч гривень
ТОДОРОВІЙ Анастасії Ігорівні — бронзовій призерці чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное, у розмі-

рі 4 тисяч гривень
ФІЛЕВИЧ Кристині Андріївні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з баскетболу, у розмірі 7 тисяч гривень
ХАРЛАН Ользі Геннадіївні — чемпіонці світу 2017 року з фехтування, у розмірі 12 тисяч гривень
ХВОРОСТУ Максиму Володимировичу — срібному призеру чемпіонату Європи 2017 року з фехтування, у розмірі 5 тисяч гривень
ХИЖНЯКУ Олександру Олександровичу — чемпіону світу 2017 року з боксу, у розмірі 12 тисяч гривень
ШЕСТАКУ Юрію Сергійовичу — чемпіону Європи 2017 року з боксу, у розмірі 7 тисяч гривень
ЯХНО Єлизаветі Сергіївні — бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень
ЯЦЕНКУ Андрію Сергійовичу — бронзовому призеру чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної, у розмірі 7 тисяч гривень
АФАНАСЬЄВІЙ Ларисі Альбертівні — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року зі стрибків у воду Недобі-

ги А.В., у розмірі 4 тисяч гривень
БУЦЕНКУ Валерію Миколайовичу — тренеру срібного призера чемпіонату Європи 2017 року з боксу Буценка М.В., у розмірі 5 тисяч 

гривень
ГАВРИЛЕНКУ Максиму Володимировичу — тренеру чемпіонки Європи 2017 року з велосипедного спорту Беломоіної Я.Б., 

у розмірі 3,5 тисячі гривень
ГРЕБЕННІКОВІЙ Ірині Вікторівні — тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Кашуби 

О.О., у розмірі 7 тисяч гривень
ГУРАЛЬСЬКОМУ Анатолію Анатолійовичу — тренеру бронзового призера чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної Яцен-

ка А.С., у розмірі 7 тисяч гривень
ДАНИЛЕНКУ Валерію Олексійовичу — тренеру чемпіона Європи 2017 року з боксу Шестака Ю.С., у розмірі 7 тисяч гривень
ЖУРАВЛЬОВІЙ Ірині Дмитрівні — тренеру чемпіона Європи 2017 року зі стрибків у воду Долгова М.Е., у розмірі 7 тисяч гривень
ЗАЙЦЕВІЙ Олесі Володимирівні — старшому тренеру штатної команди національної збірної команди України з плавання синх-

ронного, тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Яхно Є.С., у розмірі 7 тисяч гривень
ІВАНЕНКО Ользі Сергіївні — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року зі стрибків у воду Люлько В.В., у роз-

мірі 4 тисяч гривень
КАМІНСЬКОМУ Олександру Борисовичу — тренеру чемпіона Європи 2017 року зі стрільби кульової Коростильова П.С., у роз-

мірі 3,5 тисячі гривень
КІЧАСОВІЙ Ользі Анатоліївні — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное 

Кічасової М.О., у розмірі 4 тисяч гривень
КОВАЛЬОВУ Віктору Сергійовичу — тренеру чемпіонки Європи 2017 року з велосипедного спорту Беломоіної Я.Б., у розмі-

рі 3,5 тисячі гривень
КОРОСТИЛЬОВУ Сергію Миколайовичу — тренеру чемпіона Європи 2017 року зі стрільби кульової Коростильова П.С., у роз-

мірі 3,5 тисячі гривень
ЛАВРУХІНУ Вячеславу Вячеславовичу — тренеру срібного призера чемпіонату світу 2017 року з гімнастики спортивної Радіві-

лова І.В., у розмірі 9 тисяч гривень
ЛЯХОВОМУ Олександру Миколайовичу — тренеру чемпіона Європи 2017 року з боксу Вихриста В.В., у розмірі 7 тисяч гривень
МАЙСТЕРУ Аркадію Олександровичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках 

і каное Грищун І.В., у розмірі 2 тисяч гривень
МАРКІНІЙ Ользі Олександрівні — тренеру срібного призера чемпіонату Європи 2017 року з фехтування Нікішина Б.С., у роз-

мірі 5 тисяч гривень
МАРЧЕНКУ Юрію Володимировичу — тренеру чемпіонки світу 2017 року з фехтування Харлан О.Г., у розмірі 12 тисяч гривень
МАР’ЯНКО Тетяні Йосипівні — тренеру бронзового призера чемпіонату світу 2017 року зі стрибків у воду Кваші І.О., у розмі-

рі 7 тисяч гривень

МЕЖЕНІНІЙ Валерії Олександрівні — тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Савчук 
А.Г., у розмірі 7 тисяч гривень

НАГОРНОМУ Петру Борисовичу — тренеру срібного призера чемпіонату світу 2017 року з плавання Романчука М.М., у розмі-
рі 9 тисяч гривень

ОДОКІЄНКО Ірині Іванівні — тренеру срібного призера чемпіонату Європи 2017 року з фехтування Хвороста М.В., у розмі-
рі 5 тисяч гривень

ОРЄХОВУ Іллі Геннадійовичу — тренеру бронзового призера чемпіонату світу 2017 року зі стрибків у воду Колодія О.Е., у роз-
мірі 7 тисяч гривень

ПИСЬМЕННІЙ Оксані Олександрівні — тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Алек-
сіївої В.А., у розмірі 7 тисяч гривень

ПОВХУ Роману Федоровичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное 
Повх М.М., у розмірі 4 тисяч гривень

ПОГРЕБНІЙ Тетяні Вячеславівні — тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року зі стрибків у воду Лискун С.В., 
у розмірі 4 тисяч гривень

ПОДОЛЬСЬКОМУ Михайлу Олександровичу — тренеру срібного призера чемпіонату Європи 2017 року з фехтування Герея 
А.А., у розмірі 5 тисяч гривень

ПРОЦЮКУ Юрію Михайловичу — тренеру бронзових призерок чемпіонату світу 2017 року з баскетболу Моллової О.С., Завід-
ної Д.С., Філевич К.А., у розмірі 7 тисяч гривень

ПУСТОВОЙТ Ірині Григорівні — тренеру срібної призерки чемпіонату світу 2017 року з легкої атлетики Левченко Ю.А., у роз-
мірі 9 тисяч гривень

РЕЙЗЛІНУ Дмитру Ігоровичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з фехтування Кривицької О.С., у роз-
мірі 7 тисяч гривень

САІДОВІЙ Світлані Бурханівні — головному тренеру штатної команди національної збірної команди України з плавання синхрон-
ного, тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Волошиної А.В., у розмірі 7 тисяч гривень

СЕМИКІНУ Олексію Івановичу — старшому тренеру штатної команди національної збірної команди України з веслування на 
байдарках і каное, тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное Тодорової А.І., 
у розмірі 4 тисяч гривень

СТАНКЕВИЧУ Володимиру Васильовичу — тренеру срібного призера чемпіонату Європи 2017 року з фехтування Станкевича 
В.В., у розмірі 5 тисяч гривень

ТИТАРЕНКО Ксенії Ігорівні — тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Нарєжної Я.В., 
у розмірі 7 тисяч гривень

ТКАЧЕНКУ Юрію Івановичу — тренеру бронзового призера чемпіонату Європи 2017 року з боксу Барабанова Є.О., у розмі-
рі 4 тисяч гривень

ТКАЧУ Олександру Леонідовичу — тренеру срібної призерки чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної Ткач Ю.А., у роз-
мірі 9 тисяч гривень

ТОКМАЧОВІЙ Тамарі Володимирівні — тренеру чемпіона Європи 2017 року зі стрибків у воду Горшковозова О.О., у розмірі 
7 тисяч гривень

ТРЮХІНУ Олександру Анатолійовичу — тренеру бронзового призера чемпіонату Європи 2017 року з боксу Замотаєва Д.Г., 
у розмірі 4 тисяч гривень

УТКІНУ Володимиру Ігоровичу — тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Апрєлєвої 
В.Є., у розмірі 7 тисяч гривень

ХИЖНЯКУ Олександру Олександровичу — тренеру чемпіона світу 2017 року з боксу Хижняка О.О., у розмірі 12 тисяч гривень
ЦЕЛЮТІНУ Іллі Євгеновичу — тренеру чемпіонки Європи 2017 року зі стрибків у воду Письменської А.С., у розмірі 7 тисяч гривень
ЮШКО Дар’ї Олексіївні — тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Алексіївої М.А., 

у розмірі 7 тисяч гривень.
2. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, яким стипендія вже призначена Президентом України 

на певний строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 січня 2018 року
№14/2018
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ДОКУМЕНТИ

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

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 433/1164/2017 стосовно Басова Олександра Васи-
льовича, 16.10.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
ний Басов Олександр Васильович зареєстрований за адресою: м. Київ, Харківське 
шосе, 19А, кв. 196.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Басова Олександра Васильовича, 16.10.1971 року наро-
дження, у судове засідання, яке відбудеться 20 лютого 2018 року о 16.00 годині в 
залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Поло-
винки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника C. M.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримі-

нальне провадження № 426/1600/2017 стосовно Фаліної Тетяни Андріївни, 11.03.1967 
року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Фаліна Тетяна Андріївна зареєстро-
вана за адресою: Луганська область, м. Луганськ, проїзд Станіславського, 127а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Фаліну Тетяну Андріївну в судове засідання, яке відбудеться 20 лю-
того 2018 року о 15.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Попової О. М., Скрипника C. M.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального  
судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-
мінальне провадження № 426/342/2016-к стосовно Іванушкіна Сергія Сергійови-
ча, 12.05.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений 
Іванушкін Сергій Сергійович зареєстрований за адресою: Луганська область, смт Стани-
ця Луганська, вул. Шевченка, б. 96.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Іванушкіна Сергія Сергійовича у підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 21 лютого 
2018 року о 10.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Юрченко C. O., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться 

кримінальне провадження № 426/4976/2016-к стосовно Ткаченка Леоніда Леоні-
довича, 31.08.1971 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
ний Ткаченко Леонід Леонідович зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Фрунзе, б. 4, кв. 61.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Ткаченка Леоніда Леонідовича у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 22 лютого 2018 року о 15.00 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Поло-
винки В. О., суддів Попової О. М., Юрченко C. O.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 426/8736/2016-к стосовно Сурженка Михайла Вікторови-
ча, 29.08.1964 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідуван-
ня в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Сурженко Михай-
ло Вікторович зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 50-річ-
чя Жовтня, б. 26, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Сурженка Михайла Вікторовича у підготовче судове засідання, яке 
розглядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 22 люто-
го 2018 року о 14.15 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 426/8735/2016-к стосовно Малахової Світлани Анатоліївни, 
27.08.1964 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 
ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Ма-
лахова Світлана Анатоліївна зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Малахову Світлану Анатоліївну в підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 21 лютого 
2018 року о 16.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Половинки В. О., 
суддів Попової О. М., Скрипник C. M.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 426/8742/2016-к стосовно Божича Дмитра Вікторовича, 
05.02.1980 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спеціаль-
не досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвину-
вачений Божич Дмитро Вікторович зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, кв-л Молодіжний, б. 18, кв. 314.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Божича Дмитра Вікторовича у підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 21 лютого 
2018 року о 15.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Половинки В. О., суддів Попової О. М., Скрипника C. M.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 426/12131/2016-к стосовно Костенко Олени Миколаївни, 
13.11.1968 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
на Костенко Олена Миколаївна зареєстрована за адресою: Луганська область, Крас-
нодонський район, вул. Ювілейна, б. 9.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Костенко Олену Миколаївну в підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 22 лютого 
2018 року о 16.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луган-
ської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді  
Половинки В. О., суддів Юрченко C. O., Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 426/8739/2017 стосовно Петрозаводського Іллі Юрійови-
ча, 02.08.1985 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 260 ч. 2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Об-
винувачений Петрозаводський Ілля Юрійович зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, кв-л Гагаріна, 14б/46.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Петрозаводського Іллю Юрійовича у судове засідання, яке 
відбудеться 22 лютого 2018 року об 11.00 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області 
(суддя Зінченко А.С.) викликає в судове засідання відповідача Ко-
робова Сергія Ігоровича у справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Енергобанк» про стягнення заборгованості за дого-
вором.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Челюскінців, буд. 208, 
кв. 64, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 2 лютого 2018 р. о 13.30 год. (ре-
зервна дата на 16 лютого 2018 року о 08.00 год.) за адресою: м. Пав-
лоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа, згідно з вимо-
гами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутністю.

ДП «Будинок юстиції» (код 41409832) повідомляє, що від-

повідно до наказу Міністерства юстиції України № 113/5 від 

12.01.2018 «Про припинення державного підприємства «БУ-

ДИНОК ЮСТИЦІЇ» шляхом приєднання до державного під-

приємства «СЕТАМ», державне підприємство «БУДИНОК 

ЮСТИЦІЇ» (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, код 

41409832) перебуває в процесі приєднання до державного 

підприємства «СЕТАМ» (код 39958500).

Іванківський районний суд Київської області (адреса суду: 07200, 
Київська обл., смт Іванків, вул. І. Проскури, 14-а) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться 02.02.2018 о 10:00 до Роговен-
ко Володимир Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 07222, 
Київська обл., Іванківський р-н, с. Горностайпіль, вул. Інтернаціональ-
на, буд. 107) справа № 366/3733/17, суддя Корчков А. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його відсутності за на-
явними 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.

Втрачений паспорт 

громадянина Іраку, 

зареєстрований на ім’я 

Юнус Саід Абдулвадул, 

вважати недійсним.

Вишгородський районний суд Київ-
ської області повідомляє, що в прова-
дженні суду розглядається цивільна спра-
ва №363/4014/17 за позовом Заремба Ва-
лентини Володимирівни до Чанадірі Во-
лодимира Гурамовича про визнання осо-
би такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням, та зняття з 
реєстрації за місцем проживання.

Судове засідання відбудеться 27.02.2018 
року о 09 годині 30 хвилин за адресою: Ки-
ївська область, м. Вишгород. вул. Кургузо-
ва, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача без поваж-
них причин справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Шевченківський районний суд м. Киє-

ва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 

31-А (каб. № 303) викликає на 12.02.2018 

року о 14 год. 30 хв. відповідачку Алєні-

ну Лілію Миколаївну в цивільній справі за 

позовом ОСББ «Золотоворітська» до Алє-

ніної Л. М. про стягнення заборгованості 

за житлово-комунальні послуги.

Відповідачка викликається в судове за-

сідання, у разі неявки відповідачки справа 

розглядатиметься за її відсутності.

Суддя В. О. Волошин

Смілянський міськрайонний суд Чер-
каської області викликає в судове засі-
дання як відповідача гр. Бутка Артура Гри-
горовича, 25 січня 1982 року народження, 
у справі №703/2553/17, 2/703/1419/17 за 
позовом Слобідки Марини Олександрів-
ни до Бутка Артура Григоровича, третя 
особа: Орган опіки та піклування в осо-
бі служби у справах дітей Оболонського 
району м. Києва, про позбавлення бать-
ківських прав та стягнення аліментів на 
утримання дитини, яке відбудеться 5 лю-
того 2018 року о 14 год. 00 хв. за адресою:  
м. Сміла, Черкаська область, вул. Пилипа 
Орлика, 15. Явка обов’язкова. У разі не-
явки справа буде розглядатися без учас-
ті відповідача.

Суддя В. О. Прилуцький 

Кіровський районний суд м. Дніпропе-
тровська повідомляє Киричук Ларису Петрів-
ну, Годіну Ольгу Ігорівну, що судом у судово-
му засіданні о 08 годині 40 хвилин 13 лютого 
2018 року буде розглядатися цивільна спра-
ва №203/2564/17 за позовною заявою ТОВ 
«ОТП Факторинг Україна» до Киричук Лари-
си Петрівни, Годіної Ольги Ігорівни про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки. Вам не-
обхідно з’явитись на зазначений час у Кіров-
ський районний суд м. Дніпропетровська: пр. 
Пушкіна, буд. 29, каб. 9, для участі у розгля-
ді цивільної справи особисто або направити 
до суду свого представника з належним чи-
ном оформленою довіреністю. У разі неявки 
справу буде розглянуто у вашу відсутність з 
ухваленням заочного рішення.

Суддя Католікян М. О.

В провадженні Ірпінського міського су-
ду Київської області перебуває цивіль-
на справа за позовом Богданова Павла 
Олександровича до Александрової Вікто-
рії Вікторівни, третя особа: Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Житлоком 
– Сервіс», про відшкодування шкоди, за-
вданої внаслідок залиття квартири.

Суд викликає на 27.02.2018 р. о 14.00 
год. Александрову Вікторію Вікторівну як 
відповідачку та одночасно повідомляємо, 
що відповідачці до вказаного часу запро-
поновано надати відзив на позовну за-
яву. У разі неподання, справу буде роз-
глянуто за відсутності відповідачки. Явка 
обов’язкова.

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

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання 
відповідача Феодосійську міську раду Автономної Республіки Крим, 
місцезнаходження: АР Крим, м. Феодосія, вул. Земська, 4, по цивіль-
ній справі за позовом Лисенка Федора Анатолійовича, поданого в особі 
представника Сироткіна Олександра Олександровича до Феодосійської 
міської ради Автономної Республіки Крим про визнання права власнос-
ті на нерухоме майно в порядку спадкування за законом, яке відбудеть-
ся 4 квітня 2018 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Дніпровського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108 
(суддя Астахова О. О.).

У разі неявки представника відповідача Феодосійської міської ради 
Автономної Республіки Крим – справа буде розглянута в його відсут-
ність.

Компанія «ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС» (Франція), в особі Представни-
цтва «ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС» в Україні, повідомляє про прийняття Ком-
панією «ТСТ МОБІЛЬ ЕРОП САС» (Франція) корпоративного рішення 
від 29 листопада 2017 року щодо ліквідації свого Представництва «ТСТ 
МОБІЛЬ ЕРОП САС» (надалі – «Представництво») в Україні (код ЄД-
РПОУ 26608101, розташоване за адресою: Україна, 03680, м. Київ, вул. 
Смольна, 9-Б). Ліквідатором Представництва призначено Саргунс Ната-
лію Миколаївну. Адреса місцезнаходження ліквідатора: Україна, 03110, 
м, Київ, вул. Університетська, 13-А, контактний телефон (044) 249-79-
05. Вимоги кредиторів приймаються ліквідатором протягом двох ка-
лендарних місяців з дня публікації цього оголошення в порядку, вста-
новленому законодавством України.

В провадженні Ленінського районного суду м. Запоріжжя знаходить-
ся справа № 334/3611/17 за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «УКР СПЕЦ ЕКСПО» до Постоєнка Едуарда Васильовича про 
визнання права власності на витребування майна з чужого незаконно-
го володіння.

Ленінський районний суд м. Запоріжжя як відповідача у справі ви-
кликає в судове засідання, призначене на 09 годину 13 березня 2018 
року — Постоєнка Едуарда Васильовича, ідентифікаційний номер 
2604614791, останнє відоме місце проживання: Дніпропетровська обл., 
м. Марганець, вул. Волгоградська, 30А.

Одночасно роз’яснюємо, що в разі неявки в судове засідання відпо-
відача, справу буде розглянуто в його відсутність.

У провадженні Заставнівського районного суду знаходиться цивіль-
на справа № 716/1616/17 за позовом Геглюк Марії Василівни до Кишка-
на Віталія Івановича про стягнення аліментів.

Розгляд зазначеної справи призначено на 12.35 год. 7 лютого 2018 
року в приміщенні Заставнівського районного суду за адресою: Черні-
вецька область, м. Заставна, вул. Незалежності, 95, зал судових засі-
дань №2, суддя Сірик І. С.

Суд викликає відповідача Кишкана Віталія Івановича, 23.09.1989 ро-
ку народження, останнє відоме місце реєстрації: с. Васловівці Застав-
нівського району Чернівецької області.

У разі вашої неявки справа розглядатиметься за наявними матеріа-
лами, що є у справі.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ного Рябкова Олександра Павловича для розгляду кримінального про-
вадження, внесеного до ЄРДР за №42016010000000284 відносно Ряб-
кова Олександра Павловича, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 07.02.2018 року о 10.00 год. у приміщенні 
Святошинського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Я. Коласа, 27-А.

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

Суддя М. О. Оздоба

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачену Са-
мойлову Олену Василівну для розгляду кримінального провадження, внесе-
ного до ЄРДР за №42016000000003292 відносно Самойлової Олени Василів-
ни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, та повідомляє, що ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 
10.11.2017 року прийнято рішення про здійснення судового розгляду у фор-
мі спеціального судового провадження, яке відбудеться 07.02.2018 року о 
09.30 годині в приміщенні Святошинського районного суду міста Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ну Удовіну Ольгу Максимівну для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за №42016010000000251 відносно Удовіної Оль-
ги Максимівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання від-
будеться 07.02.2018 року о 10.30 год. у приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

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

Суддя М. О. Оздоба

Голосіївський районний суд міста Києва викликає обвинувачену 
Тимо шенко Катерину Григорівну, 06.05.1967 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 14 годині 
00 хвилин 6 лютого 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіївсько-
го районного суду міста Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. Пол-
ковника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування 
оголошення обвинувачена вважається належним чином ознайомленою 
з його змістом.

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: F11G5628

F11G4189
F11G4008
F11G734-735, 737-741, 744-749
F11G4132
F11G4820
F11G4091
F11G7482
F11G6983- F11G6986

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: 12.02.2018; 21.02.2018; 02.03.2018; 14.03.2018; 23.03.2018; 03.04.2018; 13.04.2018; 24.04.2018.

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/32699-asset-sell-id-150122
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/32833-asset-sell-id-150513
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/32635-asset-sell-id-150017
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/32729-asset-sell-id-150188
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/32637-asset-sell-id-150019
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/32636-asset-sell-id-150018
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/32662-asset-sell-id-150049
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/32642-asset-sell-id-150024
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/32601-asset-sell-id-149916

ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Номер лота: Q83326b20103
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 12.02.2018; 21.02.2018; 02.03.2018; 14.03.2018; 23.03.2018; 03.04.2018; 13.04.2018; 24.04.2018.
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/32633-asset-sell-id-150015

ТОВ «НЬЮТЕНД»

Номер лота: Q80926b21197-Q80926b21198
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 12.02.2018; 21.02.2018; 02.03.2018; 14.03.2018; 23.03.2018; 03.04.2018; 13.04.2018; 24.04.2018.
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/32561-asset-sell-id-149781

ТОВ «НЬЮТЕНД»

Номер лота: Q80926b21196
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 12.02.2018; 21.02.2018; 02.03.2018; 14.03.2018; 23.03.2018; 03.04.2018; 13.04.2018.
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/32560-asset-sell-id-149780

ПП «НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР»

Номер лота: Q83526b18390
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 12.02.2018; 21.02.2018; 02.03.2018; 14.03.2018; 23.03.2018; 03.04.2018; 13.04.2018; 24.04.2018.
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/32587-asset-sell-id-149846

ТБ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГОВІ СИСТЕМИ»

Номер лота: Q80726b21191
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 12.02.2018; 21.02.2018; 02.03.2018; 14.03.2018; 23.03.2018; 03.04.2018; 13.04.2018; 24.04.2018.
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/32731-asset-sell-id-150287

ТОВ «ІТ-КОНТРАКТ»

Номер лота: Q82826b17452
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 12.02.2018; 21.02.2018; 02.03.2018; 14.03.2018; 23.03.2018; 03.04.2018; 13.04.2018; 24.04.2018.
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/32700-asset-sell-id-150123

ТОВ «ТАБ ЮА»

Номер лота: Q83726b17846
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 12.02.2018; 21.02.2018; 02.03.2018; 14.03.2018; 23.03.2018; 03.04.2018; 13.04.2018; 24.04.2018.
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/32634-asset-sell-id-150016

ТБ «ПРОЗОРА»

Номер лота: Q83226b22010-Q83226b22012
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 12.02.2018; 21.02.2018; 02.03.2018; 14.03.2018; 23.03.2018; 03.04.2018; 13.04.2018; 24.04.2018.
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/32649-asset-sell-id-150031

ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА

Номер лота: Q81526b18746
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 12.02.2018; 21.02.2018; 02.03.2018; 14.03.2018; 23.03.2018; 03.04.2018; 13.04.2018; 24.04.2018.
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/32756-asset-sell-id-150345

ТБ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Номер лота: Q83326b18102
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 12.02.2018; 21.02.2018; 02.03.2018; 14.03.2018; 23.03.2018; 03.04.2018; 13.04.2018; 24.04.2018.
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/32638-asset-sell-id-150020

ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»

Номер лота: Q81626b19200
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 12.02.2018; 21.02.2018; 02.03.2018; 14.03.2018; 23.03.2018; 03.04.2018; 13.04.2018; 24.04.2018.
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/32639-asset-sell-id-150021

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

Номер лота: F11G10485-F11G10486
Короткий опис активів (майна) в лоті: АВТОМОБІЛІ, основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 12.02.2018; 21.02.2018; 02.03.2018; 14.03.2018.
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/32652-asset-sell-id-150034
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Повістка-повідомлення
В провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 22016130000000053 від 22.02.2016 року за обви-
нуваченням Конопльової Світлани Юріївни у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 110 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В.Б. викликає обвинуваче-
ну Конопльову Світлану Юріївну, 27.11.1964 р.н., яка 
зареєстрована за адресою: Луганська область, Ново-
айдарський район, м. Щастя, вул. Енергетиків, буд. 
18, кв. 63, у відкрите судове засідання, яке відбудеть-
ся 20.02.2018 року о 10.00 год. у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. 
Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судово-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його 
прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в поряд-
ку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та 
здійснити спеціальне судове провадження.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 409/1369/16-к стосовно Лукашова Станіслава Микола-
йовича, 13.05.1977 року народження, останнє місце реє-
страції: Луганська область, смт Білокуракине, вул. Підгір-
на, б. 168, Орлова Валентина Олександровича, останнє 
місце реєстрації: Луганська область, Білокуракинський 
район, с. Паньківка, вул. Зарічна, б. 27.

Лукашов Станіслав Миколайович обвинувачується за 
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, Орлов 
Валентин Олександрович обвинувачується за ст. 110  
ч. 2 КК України, по яким здійснювалось спеціальне досу-
дове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Лука-
шова Станіслава Миколайовича, 13.05.1977 року наро-
дження, останнє місце реєстрації: Луганська область, 
смт Білокуракине, вул. Підгірна, б. 168, Орлова Вален-
тина Олександровича, останнє місце реєстрації: Луган-
ська область, Білокуракинський район, с. Паньківка, вул. 
Зарічна, б. 27, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 21 лютого 2018 року о 14.30 годині в залі судових 
засідань Сватівського районного суду Луганської облас-
ті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: го-
ловуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Попова О. М.

Інформація щодо здійснення спеціального  
судового провадження та повістка про виклик  

обвинуваченого
Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-

ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового про-
вадження відносно Литвина Сергія Анатолійовича, 
02.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110  
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, за кримінальним про-
вадженням № 426/351/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійовича, 
02.07.1973 року народження, який зареєстрований 
та проживає за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214, у судове засі-
дання, яке буде проводитися в порядку спеціально-
го судового провадження та відбудеться 19 лютого 
2018 року о 14.30 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Ана-
толійовича в судове засідання, судовий розгляд буде 
проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Половинки В. О., суддів  
Осіпенко Л. М., Юрченко С. О.

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого
Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-

ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового про-
вадження відносно Пілавова Маноліса Васильови-
ча, 24.03.1964 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110  
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викли-
кає обвинуваченого Пілавова Маноліса Васильови-
ча, який проживає за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Ліньова, б. 67а, кв. 24, у судове за-
сідання, яке буде проводитися в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 21 люто-
го 2018 року об 11.00 годині в залі судових засідань 
Сватівського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Пілавова Манолі-
са Васильовича в судове засідання, судовий розгляд 
буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Половинки В. О., суддів Скрип-
ника C. M., Юрченко C. O.

Інформація щодо здійснення спеціального  
судового провадження та повістка про виклик  

обвинуваченого
Колегією суддів Сватівського районного суду Лу-

ганської області 21 червня 2016 року постановлено 
ухвалу про здійснення спеціального судового прова-
дження відносно Дробота Олександра Миколайови-
ча, 21.04.1960 року народження, обвинуваченого у 
вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, за кримінальним про-
вадженням № 426/18/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
обвинуваченого Дробота Олександра Миколайови-
ча, який проживає за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 75, кв. 50, у судо-
ве засідання, яке буде проводитися в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудеться 21 
лютого 2018 року о 12.00 годині в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Дробота Олексан-
дра Миколайовича в судове засідання, судовий роз-
гляд буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у скла-
ді: головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпен-
ко Л. М., Юрченко C. O.

ТОВ «РЕКОРДАТІ УКРАЇНА» викликає  
гр. Біловол Вікторію Валеріївну, уродженку с. Новго-
родське Донецької обл. (останнє відоме місце пере-
бування: м. Маріуполь), упродовж 3-х днів прибути 
за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40, у робочий 
час, з 09.30 до 18:00 год., у робочі дні, для з’ясування 
причин її тривалої відсутності на робочому місці.

Неявка буде кваліфікована як прогул. При немож-
ливості з’явитися просимо терміново повідомити нас 
за телефоном: (044) 351 18 63.

Біловодський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 
92800, Луганська обл., смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 
30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 22.02.2018 р. о 15.30 год., до Радченка Андрія Сергі-
йовича (останнє відоме місце реєстрації: 92801, Луганська 
обл., с. Біловодськ, вул. Козюминського, буд. 17, кв. 11), 
справа № 408/3736/17-ц, суддя Карягіна В. А.

У разі неявки відповідача на призначений час або непо-
відомлення про причини неявки, справа буде розглянута за 
його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.

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

ОГОЛОШЕННЯ   
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні)  

активів (майна) АКБ «Новий» 
Номер лота: F03G10571 Короткий опис активів (май-

на) в лоті: Легковий автомобіль комбі CHEVROLET 
NIVA 21230, рік випуску — 2006, номер шасі, кузо-
ва X9L21230060128683, номер державної реєстрації 
АЕ3103ВВ. 

Номер лота: F03G10572 Короткий опис активів 
(майна) в лоті: Фургон малотонажний VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER, рік випуску — 2008, номер шасі, кузо-
ва WV1ZZZ7HZ8H161924, номер державної реєстрації 
АЕ0123СМ. 

Номер лота: F03G10573 Короткий опис активів (майна) 
в лоті: Вантажно-пасажирський VOLKSWAGEN CADDY, рік 
випуску — 2011, номер шасі, кузова WV1ZZZ2KZCX067957, 
номер державної реєстрації АЕ2774ЕТ.

 Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. Да-
та проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону 08.02.2018 р. Час проведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронного аукціону: Точний час почат-
ку проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale . Детальна інформація щодо лотів:

F03G10571- http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/
legkoviy/171152/index.php?lang=ru;

F03G10572-http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/
vantazhniy/171153/index.php?lang=ru; 

F03G10573 -http://torgi.fg.gov.ua/catalog/transport/
vantazhniy/171154/index.php?lang=ru.

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» має намір 
передати в оренду локальну установку для очищен-
ня автомобілів (естакаду) на асфальтному покритті 
(майданчику) площею 55,2 кв.м для обслуговування 
автомобілів.

Місцезнаходження об’єкта: 01135, м. Київ, вул. 
Жилянська, 97 (територія заводу «Транссигнал»).

Пропозиції приймаються протягом 10 днів з да-
ти публікації оголошення за адресою: 01135, м. Ки-
їв, вул. Жилянська, 97, тел. (044)498-36-08. Контак-
тна особа Вишницька С. С.

Криничанський районний суд Дніпропетровської 
обл. (адреса суду: 53200, Дніпропетровська обл., 
смт Кринички, вул. Виконкомівська, 17) повідомляє, 
що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» 18.01.2018 р. до Старої Вікторії Володимирів-
ни (останнє відоме місце реєстрації: 52360, Дніпро-
петровська обл., Криничанський р-н, с. Преображен-
ка, вул. Центральна, буд. 23), справа № 178/1375/17, 
суддя Лісняк В. В., було ухвалено заочне рішення, 
позовна вимога задоволена повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачці по справі, 
що заочне рішення може бути переглянуто шляхом 
подання заяви протягом десяти днів з дня опубліку-
вання цього оголошення.

В Ірпінський міський суд Київської області на 
15.03.2018 р. о 15 год. 30 хв. (справа № 367/3906/17) 
викликається Маковей Олена Миколаївна по цивіль-
ній справі за позовом Маковея Юрія Васильовича 
про визнання особи такою, що втратила право на ко-
ристування житловим приміщенням внаслідок від-
сутності цієї особи понад встановлені строки.

В разі неявки Маковей Олени Миколаївни (Київ-
ська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7) справа буде 
розглядатися в її відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Шепетівський міськрайонний суд Хмельниць-
кої області (адреса: вул. Героїв Небесної Сотні, 30, 
м. Шепетівка) викликає в судове засідання Віль-
чинську Катерину Вікторівну на 13 лютого 2018 ро-
ку о 10 годині 00 хвилин як відповідачку по справі  
№ 2/688/152/18, №688/3768/17 за позовом Куль-
чицької Валентини Андріївни про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням, з метою дачі особистих пояснень. 
У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити 
суд про причини неявки, справу буде вирішено на 
підставі наявних у ній доказів та постановлено зао-
чне рішення.

Суддя С. В. Козачук

Сторожинецький районний суд Чернівецької об-
ласті викликає як відповідачку Нікіфоряк Людмилу, 
17.04.1963 року народження, останнє місце прожи-
вання: с. Снячів, вул. Буковинська, 3 Сторожинецько-
го району Чернівецької області, у судове засідання в 
цивільній справі за позовом Іванова Сергія Васильо-
вича до Нікіфоряк Людмили про розірвання шлюбу 
на 11 год. 00 хв. 07.02.2018 року за адресою: м. Сто-
рожинець, вул. Чернівецька, 6, кабінет №2.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у вашу відсутність.

Суддя Н. П. Дедик

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, 
а саме: нежитлове приміщення на 1-му поверсі житло-
вого будинку літ. А-5 з прибудовою літ. А1-1, загаль-
ною площею 93,2 м2, від 02.07.2012 р., серія та номер 
бланка САЕ248436, яке знаходиться за адресою: м. До-
нецьк, б. Пушкіна, буд. 26, видане Головним управлін-
ням благоустрою та комунального обслуговування Доне-
цької міської ради на підставі договору купівлі-продажу 
від 23.12.2005 р., №8392, рішення виконкому Вороши-
ловської районної в м. Донецьку ради від 13.06.2012 р.,  
№ 135/20, видано начальником головного управління  
К. Л. Савінов  на ім’я Орлов Сергій Олександрович,  
вважати недійсним в зв’язку з втратою.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Латиніна 
Юрія Анатолійовича, 13.03.1974 року народження (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павленка, 2) у підготовче судове за-
сідання в кримінальному провадженні №42016000000002714 за ст. 111 ч. 1 КК 
України, яке відбудеться 6 лютого 2018 року о 10.30 годині в приміщенні Дес-
нянського 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 належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутнос-
ті обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Пермякову Ні-
ну Петрівну, 27.05.1958 року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Євпаторія, пр. Леніна, 56, кв. 172) у підготовче судове засідання в 
кримінальному провадженні №42016010000000218 за ст. 111 ч. 1 КК України, 
яке відбудеться 5 лютого 2018 року о 09.30 годині в приміщенні Деснянського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судо-
вих засідань №2, під головуванням судді Броновицької О. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності 
обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Державне комунальне підприємство «Луцьктепло» 
(код ЄДРПОУ 30391925) застерігає усіх можливих покупців боргу в 
сумі 28 209 851,77 грн, продавцем якого виступатиме ліквідатор ТОВ 
«Східноєвропейська теплоелектрогенеруюча компанія» (код ЄДРПОУ 
32964103), від його купівлі у зв’язку із тим, що цей борг у 2011 році пе-
реуступлений за договором переуступки вимоги (цесії) іншій юридич-
ній особі, про що є рішення господарського суду, яке перебуває на ви-
конанні у державній виконавчій службі.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинувачено-
го Янченка Івана Миколайовича для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000093 відносно Янченка Івана 
Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 05.02.2018 року о 09 год. 50 хв. у приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 24.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового проваджен-
ня.

Суддя А. В. Скорін

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваче-
ну Градову Ольгу Григорівну для розгляду кримінального проваджен-
ня, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002707 відносно Градової Оль-
ги Григорівни, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України, та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 05.02.2018 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського районно-
го суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 2.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Суддя А. В. Скорін

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Григоро-
ва Андрія Івановича для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за 
№22017011000000020 відносно Григорова Андрія Івановича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 07.02.2018 року о 10.15 год. у приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

Суддя М. О. Оздоба

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області викликає обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 109 КК України, Фука Євгена Михайлови-
ча, 25.01.1984 року народження, який зареєстро-
ваний за адресою: місто Тернопіль, вул. Лесі Укра-
їнки, 29, кв. 36, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 7 лютого 2018 року о 15 год. 00 хв. у залі судо-
вих засідань Тернопільського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 
34 (очікувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Фука Є. М. у су-
дове засідання оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутності обвинувачено-
го в порядку спеціального судового провадження.

Суддя В. Ломакін

Андрушівський районний суд Житомирської 
області викликає Білошицького Вадима Васильо-
вича (останнє відоме місце реєстрації: смт Новоів-
ницьке, вул. Лісова, 8, кв. 24 Андрушівського ра-
йону Житомирської області) як відповідача по ци-
вільній справі за позовом ТОВ «Фінансова компа-
нія «Європейська агенція з повернення боргів» до 
Білошицького Вадима Васильовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Судовий розгляд справи призначений на 
20.02.2018 року о 09.30 год. у приміщенні суду за 
адресою: м. Андрушівка, вул. Зазулінського, 13 
Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання на 
вказаний час або неповідомлення про причини не-
явки, справа буде розглянута в його відсутність за 
наявними в ній матеріалами та доказами.

Суддя В. М. Палазюк

У провадженні Броварського місь-
крайонного суду Київської облас-
ті перебуває цивільна справа за по-
зовом Пояркової Інеси Вікторівни 
до Наумкіна Олега Борисовича про 
стягнення аліментів.

Суд викликає як відповідача по 
даній справі Наумкіна Олега Бори-
совича, останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Богдана Хмельницького, 
6, м. Бровари, Київська область.

Розгляд справи відбудеться о 09 
год. 30 хв. 27 лютого 2018 року в за-
лі суду за адресою: м. Бровари, вул. 
Грушевського, буд. 2, каб. 213.

У випадку неявки відповідача 
справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Н. М. Петришин

Слов’янським міськрайонним  
судом Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольсько-
го, 2) розглядається цивільна спра-
ва за позовом Нужного Ігоря Мико-
лайовича до Нужної Ольги Сергіївни 
про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі Нужна 
Ольга Сергіївна, яка зареєстрова-
на та проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Горлівка, вул. Пе-
ремоги, 81/155, викликається на 08 
годину 05 хвилин 5 лютого 2018 ро-
ку до Слов’янського міськрайонного 
суду в зал №17 для участі у судово-
му засіданні.

У випадку неприбуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в її відсутність. 

Суддя В. І. Старовецький

Жовтневий районний суд м. Дніпро-
петровська, розташований за адресою: 
49044, м. Дніпро, вул. Паторжинсько-
го, 18а, викликає Махлая Віктора Да-
ниловича, Бутенко Оксану Романівну 
в судове засідання по цивільній спра-
ві за позовом Сиволапа Іллі Сергійови-
ча до Махлая Віктора Даниловича, Бу-
тенко Оксани Романівни, Головко Юлії 
Миколаївни, третя особа – Приватний 
нотаріус Дніпропетровського місько-
го нотаріального округу Дніпропетров-
ської області Пилипенко Наталія Ми-
колаївна, про визнання договору дару-
вання частково недійсним, витребуван-
ня майна з чужого незаконного воло-
діння, яке призначене на 12.00 годину 7 
лютого 2018 року та відбудеться в залі  
№ 19 (суддя Ходаківський М. П.). У ви-
падку неявки відповідача справу буде 
розглянуто у заочному порядку.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  +3 -2  +3 Черкаська -2  +3 -2  +3
Житомирська -2  +3 0  +5 Кіровоградська -2  +3 0  +5
Чернігівська 0  -5 -2  +3 Полтавська -2  +3 -2  +3
Сумська 0  -5 -2  +3 Дніпропетровська -2  +3 -2  +3
Закарпатська -2  +3 +1  +6 Одеська -2  +3 +1  +6
Рівненська -2  +3 0  +5 Миколаївська -2  +3 +1  +6
Львівська -2  +3 +1  +6 Херсонська -2  +3 +1  +6
Івано-Франківська -2  +3 +1  +6 Запорізька -2  +3 0  +5
Волинська -2  +3 0  +5 Харківська -2  +3 -2  +3
Хмельницька -2  +3 0  +5 Донецька -2  +3 -2  +3
Чернівецька -2  +3 +1  +6 Луганська -2  +3 -2  +3
Тернопільська -2  +3 0  +5 Крим -2  +3 +3  +8
Вінницька -2  +3 0  +5 Київ 0  +2 0  +2

Укргiдрометцентр

-2..3
1..6 -2..3

-2..3

-2..3
-2..3

-2..3
1..6

-2..3
-2..3

Як старший брат 
меншого врятував

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ЧУЙНІСТЬ. У селі Рахни, що в Гайсинському районі на Він-
ниччині, два братики Артем і Максим Шевчуки спускалися з 
гірки. Чотирирічний Максим сів на санчата і помчав донизу, 
але санки натрапили на камінь і залетіли в річку. Лід прола-
мався. За якусь мить тіло занурилося у воду. Тринадцятиріч-
ний Артем негайно кинувся рятувати брата. Води було по по-
яс. Витягнути його на ближчий берег він не міг, заважала те-
чія, тому, ламаючи кригу, виніс на протилежний берег. 

Максим наковтався води і не подавав ознак життя. Артем 
почав приводити його до свідомості, кликав на допомогу. Не-
подалік порались по господарству Вероніка Носкова, пере-
селенка з Донецька, і житель села Андрій Семьонов. Почув-
ши крик, вони прибігли на допомогу. Зняли із себе теплий 
одяг і закутали в нього хлопчика. Робили штучне дихання. 

Принесли у дім Вероніки і зателефонували фельдшерові. 
Поки вона прийшла, Вероніка весь час розтирала тіло хлоп-
чика, бо його серце ледве стукало. Фельдшер Юлія Швець, 
надавши першу медичну допомогу, без вагань поклала ди-
тину у власну машину і повезла до районної лікарні. Якби 
чекали на швидку, могли б не врятувати. У реанімаційно-
му відділенні райлікарні кілька днів лікарі боролися за життя 
Максима. Його лікування взяли під особистий контроль ке-
рівники району.

Як ідеться на сайті Гайсинської райдержадміністрації, 25 
січня цього року голова РДА Владислав Уткін і голова рай-
ради Григорій Боровий з подарунками завітали в лікарню до 
Максима. Хлопчик почувався вже добре. Цього самого дня 
вони зустрілися з його рятівниками. Щиро подякували їм за 
допомогу (врятувати життя людини — це подвиг) і відзначи-
ли кожного грошовими винагородами й продуктовими на-
борами. А фельдшера Юлію Швець нагородили грошовою 
премією обсягом посадового окладу і почесною грамотою 
за високий професіоналізм. 

Перейнялися очільники району й тим, що дуже непросто 
Вероніці, яка живе разом із хворою мамою і двома малими 
дітьми. Голова райдержадміністрації потурбувався про не-
обхідні медикаменти для її матері й речі першої необхіднос-
ті для сім’ї.

Максимко вже вдома, і йому нічого не загрожує. Він із 
благополучної родини — їх семеро в мами і тата. Це вели-
ка і дружна сім’я.

ФОТОФАКТ
ДВА ПОЯСИ МОЇ... Український бок-

сер Олександр Усик роздільним рішен-
ням суддів переміг минулої суботи в пів-
фіналі Всесвітної боксерської суперсерії 
(WBSS) латвійця Майріса Брієдіса. Не-
легкий поєдинок, який тривав дванад-
цять раундів, був об’єднавчим, і тепер 
наш співвітчизник чемпіон світу в пер-
шій важкій вазі за версією WBO і WBC

«Брієдіс — сильний боксер, та, як 
з’ясувалося, не сильніший за мене. Сам 
шокований, як за весь бій стався лише 
один клінч. Це добре, що так вийшло, 
тому що інакше не було б боксу», — 
таким був перший коментар Олексан-
дра Усика по прильоту в аеропорт «Бо-
риспіль». Спортсмен-професіонал обі-
цяє ретельно розібрати всі раунди півфі-
нального протистояння та провести ро-
боту над помилками. 

Суперник нашого чемпіона і другий 
фіналіст турніру WBSS визначиться на-
ступної суботи в поєдинку між чемпіоном 
IBF Муратом Гассієвим і чемпіоном WBA 
Юн’єром Дортікосом. Бій пройде в Со-
чі. «Я особисто буду присутній на іншо-
му півфіналі. Упевнений, переможе най-
сильніший», — пообіцяв Олександр Усик 
і додав, що після короткого відпочинку 
розпочне підготовку до фінального поє-
динку Всесвітньої боксерської суперсерії 
у важкій вазі, який у травні відбудеться 
в мегаполісі Джидда (Саудівська Аравія).

Генеральна репетиція: 
від трилера до саги
БІАТЛОН. Змішана естафета в Ріднау поставила знак оклику 
за підсумками виступу української збірної на чемпіонаті Європи

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Наша команда, у скла-
ді якої на старт ви-

йшло одразу троє май-
бутніх учасників Олімпій-
ських ігор у Пхьончхані, 
була фаворитом цієї гонки. 
Однак щоб підтвердити лі-
дерський статус, довелося 
докласти чимало зусиль.

Як зазначає офіційний 
сайт вітчизняної феде-
рації біатлону, сюжет пе-
регонів набув для наших 
ознак трилера на першому 
етапі, коли Юлія Жура-
вок з не властивою для се-
бе неточністю провела два 
вогневі рубежі. Можли-
во, причиною трьох запас-
них набоїв Юлії став вітер, 
який посилився, до чого 
спортсменам довелося під-
лаштовуватися додатко-
во. Однак на трасі Жура-
вок трималася гідно, і по-
при 13-ту позицію на пере-
дачі естафети, півхвилин-
не відставання не мало ви-
гляду катастрофічного.

Тим більше, що далі за 
справу взялася найтиту-
лованіша біатлоністка цьо-
го чемпіонату Ірина Варви-
нець, яка раніше здобула в 
Ріднау «золото» в індивіду-
альній гонці і «срібло» в пер-
сьюті. Іра стріляла не тіль-
ки традиційно швидше за 
всіх суперниць, а й ідеаль-
но точно. Щоправда, втома 
від чотирьох проведених в 
Ріднау стартів спричини-
лася до того, що на дистан-
ції вона трохи поступала-

ся шведці Еммі Нільссон 
й Анастасії Загоруйко, які 
йшли попереду, але після 
двох жіночих етапів Укра-
їна була вже п’ятою, а від-
ставання від лідерів скоро-
тилося до 25 секунд.

Вигравати «золото» для 
команди і водночас підтвер-
джувати слова Юрая Сані-
три про прогрес на шляху 
до Олімпіади потрібно було 
нашим чоловікам. І впора-
лися вони з цим бездоганно! 
Артем Прима провів фак-
тично ідеальний етап, від-
працювавши рубежі з од-
ним запасним і вивівши на-
шу естафету в лідери з пе-
ревагою 11 секунд над ро-
сіянами, що йшли другими.

Завдання Дмитра Під-
ручного було нетривіаль-
ним: утримати цю перева-
гу в протистоянні зі швид-
ким Олександром Логіно-
вим. І Дмитро змусив по-
нервуватися, коли на стій-
ці спочатку залишив неза-
критою одну мішень, а по-
тім не зміг поцілити й пер-
шим запасним набоєм. Од-
нак Логінов нервувався ще 
більше: у вирішальний мо-
мент помилився тричі, й на 
виході відстань між двома 
лідерами була 16 секунд 
на користь українця, який 
спокійно довів справу до 
перемоги.

Виборовши друге «зо-
лото» чемпіонату Європи, 

Україна з трьома нагоро-
дами посіла друге загаль-
нокомандне місце за під-
сумками турніру.

Тепер усі думки про 
Пхьончхан. Два тижн і є для 
того, щоб нанести остан-
ні мазки на картину підго-
товки команди до головного 
старту чотириріччя. І під-
сумок гонки в Ріднау до-
дає стриманого оптимізму 
в очікуванні Олімпіади.

Змішана естафета. 
Трійка лідерів
1. Україна (0+6) 1:11:40.1
2. Росія (0+9) +11.7
3. Норвегія (0+4) +33.2
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Юлія Журавок, Ірина Варвинець,  Артем Прима і Дмитро Підручний (справа наліво) 
випередили і росіян, і норвежців


