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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН: 
«Історична правда не 

має національних меж і 
не встановлюється 

законами. Вона 
або є, або її треба 
шукати. І в тому, 

і в іншому разі 
законодавчі акти 
не допоможуть».

ЮНІСЕФ закликає  
до вакцинації  

ЗДОРОВ’Я. Перемовини про надання у вигляді гуманітар-
ної допомоги вакцин проти кору для дорослих веде Міністер-
ство охорони здоров’я з урядом США. «Ми спілкуємося з аме-
риканським урядом, щоб надати як гуманітарну допомогу до-
даткові вакцини. Бо ми б хотіли поширити їх не лише серед ді-
тей, а й серед дорослих, які у групі ризику. Це лікарі, медичні 
сестри в дитячих лікарнях, вчителі, ті, хто служить у війську», 
— поінформувала на брифінгу в столиці в.о. міністра охоро-
ни здоров’я Уляна Супрун. Якщо уряд США надасть додатко-
ві вакцини, то їх буде призначено тільки для дорослих, оскіль-
ки для дітей вакцин закуплено достатньо, повідомляє Укрін-
форм.

Для ефективного захисту населення рівень охоплення про-
філактичними щепленнями має становити 95%. Тому напе-
редодні заступник голови Представництва ЮНІСЕФ в Украї-
ні Лора Білл закликала батьків переглянути їхню позицію що-
до вакцинації й імунізувати дітей від кору. 

А ще позаторік  рівень охоплення профілактичними щеплен-
нями в Україні становив 43%. І країна опинилася на третьому з 
кінця місці у світі щодо охоплення такими щепленнями. 

86 млрд грн
буде спрямовано впродовж цього року 

на розвиток інфраструктури країни

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО. Хто і чому саботує 
створення національного парку на місці мисливських угідь 
президента-втікача

Яку долю готують 
Сухолуччю?

Міністр закордонних справ про польський закон  
щодо тамтешнього інституту національної пам’яті
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КООПЕРАЦІЯ

У Центрі медико-психологічної 
реабілітації учасників АТО 
допомагають подолати 
наслідки війни, застосовуючи 
унікальні методи терапії

АКТУАЛЬНО

Кількість 
сільськогосподарських 
об’єднань  
на Черкащині невпинно 
зростає
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Мільярди на підтримку фермерів 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Значна частка коштів, передбачених на сільське господарство 
цього року, піде на розвиток молочного скотарства 

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

У межах виконання завдань, 
означених у Законі «Про 

Державний бюджет України на 
2018 рік» і в програмах розвитку 

економіки, уряд запроваджує 
комплекс підтримки аграрно-
го сектору. Нині загальний об-
сяг урядової підтримки оціню-
ють у понад 6 мільярдів гривень. 
З них 2,5 мільярда спрямують 
на будівництво молочнотовар-

них комплексів і ферм. «Ми че-
рез ці кошти надамо кредити 
за ефективною ставкою близь-
ко 3% у гривнях до п’яти років. 
Або ми компенсуватимемо 30% 
вартості введених потужнос-
тей. Так зростатиме кількість 

ферм, ми наростимо поголів’я і 
обсяг вироб леної продукції, — 
повідомив про найближчі пла-
ни Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман. — Утримання 
худоби стане прийнятним. До-
помога в утриманні дійних ко-

рів для юридичних осіб стано-
витиме 1500 гривень на голову.  
Для приватних господарств, які 
побажають утримувати молод-
няк, компенсація стано-
витиме 2500 гривень за  
голову». 2
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ОГОЛОШЕННЯ

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинувачену Коваль Олену Леоні-
дівну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 101/6) у 
судове засідання з розгляду кримінальної справи  
№ 428/8456/16-к за обвинуваченням Коваль Олени 
Леонідівни за ч. 3 ст. 368 КК України, яке відбудеться 
26.02.2018 року о 14 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Васильєва Миколу Олександровича, 09.04.1985 
р.н., як обвинуваченого у кримінальному провадженні  
№ 296/2803/16-к 1-кп/296/74/17 по обвинуваченню у 
вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Аксьо-
нова В.Є. в судове засідання, що відбудеться 21 люто-
го 2018р. о 09 год. 30 хв. та 02 березня 2018р. о 09 год. 
30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 
1, зал 2-К (к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Ми-
хайловича, як обвинуваченого, в судове засідання в 
кримінальному провадженні № 420/963/17, прова-
дження № 1-кп/414/27/2018 стосовно Чуба Сергія 
Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 23 лютого 2018 року о 09 годи-
ні 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Фрунзенський районний суд м. Харкова повідо-
мляє, що 01.02.2018 року був задоволений позов 
Іванченко Олександри Анатоліївни до Іванченка Сер-
гія Анатолійовича про стягнення аліментів на непо-
внолітню дитину.

Іванченком Сергієм Анатолійовичем протягом 
тридцяти днів з дня проголошення рішення може бу-
ти подана письмова заява про перегляд заочного рі-
шення відповідно до вимог ст. ст. 284-285 ЦПК Укра-
їни.

Суддя О. В. Горпинич

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як 
обвинуваченого Смолкіна Геннадія Олександровича (останнє відо-
ме місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвар-
дійський, 22а/31) у судове засідання з розгляду кримінальної справи  
№ 428/11236/17 за обвинуваченням Смолкіна Геннадія Олександрови-
ча за ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 26.02.2018 
року о 13 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого передбаче-
ні ст. 139 КПК України, а також ст. 323 КПК України. У разі відсут-
ності можливості прибути до суду у встановлений день та час, обви-
нувачений зобов’язаний повідомити про неможливість з’явлення до 
суду шляхом подання заяви на адресу суду, в тому числі на офіцій-
ну електронну адресу суду: inbox@sdm.lg.court.gov.ua або на факс су-
ду (06452) 70-25-80.

Суддя Т. О. Комплєктова

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області ви-
кликає в судове засідання на 12 лютого 2018 року на 14 го-
дину 00 хвилин за адресою: Миколаївська область, м. Юж-
ноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді Волкової О. І. 
як відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Термоелектро-Україна» по цивільній справі № 486/930/17 
за позовом Терещенка Сергія Олександровича до Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Термоелектро-Украї-
на» про визнання договору удаваним правочином та стяг-
нення суми, несплаченої за договором заробітної плати.

В разі неявки відповідача справу буде розглянуто за її від-
сутності, за наявними матеріалами справи.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинуваченого Корчагіна Павла Петро-
вича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 5Б/100) 
у судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№ 428/8457/16-к за обвинуваченням Корчагіна Пав-
ла Петровича за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28,  
ч. 1 ст. 357 КК України, яке відбудеться 28.02.2018 
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Деснянський районний суд м. Києва викликає як 

відповідача Братівника Івана Мирославовича у судо-

ве засідання, що призначено на 15 лютого 2018 ро-

ку на 14 годину 30 хвилин по цивільній справі за по-

зовом Шепелюк (Братівник) Тетяни Олексіївни до 

Братівника Івана Мирославовича про поділ спільно-

го майна подружжя (кабінет № 35, пр. Маяковсько-

го, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

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

Судове засідання по кримінальному провадженню віднос-
но Іваненка Андрія Олеговича, який обвинувачується у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 
ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України, відбудеться о 10 го-
дині 30 хвилин 19 лютого 2018 року в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зал 
208.

До суду як обвинувачений 19 лютого 2018 року о 10 годи-
ні 30 хвилин викликається Іваненко Андрій Олегович.  

Суддя Троценко Т. А.

Овруцький районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11106, 
Житомирська обл., м. Овруч, вул. Леніна, 5) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться 12.02.2018 о 16:00 до Сокульська Ві-
кторія Вячеславівна (останнє відоме місце реєстрації: 11115, Жито-
мирська обл., Овруцький р-н, с. Гладковичі, вул. Леніна, буд. 4, кв. 1) 
справа № 286/3800/17, суддя Гришковець А. Л.

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

Рівненський міський суд викликає по цивільній справі за позо-
вом Шиманської Наталії Петрівни до приватного нотаріуса Київ-
ського міського нотаріального округу Суперфіна Бориса Михай-
ловича, ТзОВ «Кей-Колект» про визнання протиправними та ска-
сування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 
скасування запису про право власності — відповідача приват-
ного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Супер-
фіна Бориса Михайловича (м. Київ, вул. Червоноармійська, 84 
офіс 14). Судове засідання відбудеться 15 лютого 2018 року о 14 
год. 30 хв. в приміщені Рівненського міського суду м. Рівне, вул. 
Шкільна, 1. Явка до суду є обов’язковою.

Повiдомляємо Ященка Єв-
гена В’ячеславовича, що 
Контракт № НР-5/03-16 вiд 
01.03.2016 року, укладений 
мiж Товариством з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Ан-
те Медiам» та Ященком Єв-
геном В’ячеславовичем було 
розiрвано 31 сiчня 2018 року у 
зв’язку з формуванням ново-
го складу наглядової ради То-
вариства. Підстава: п. 6.22.1. 
статуту Товариства.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться обвинувальний акт у криміналь-
ному провадженні відносно Мазіна Вадима Миколайовича у 
вчиненні кримінального правопорушення (злочину), перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Мазін Вадим Микола-
йович в підготовче судове засідання, яке призначено на 14 
год. 00 хв. 26 лютого 2018 року та відбудеться в приміщен-
ні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області за 
адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька об-
ласть. 

Суддя Білоусова О. М.

Василівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 71600, 
Запорізька обл., м. Василівка, вул. Радянська, 2) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться  22.02.2018 об 11:30 до Семенюк Ла-
риса Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 71640, Запорізь-
ка обл., Василівський р-н, с. Скельки, вул. Степова, буд. 16) справа  
№ 311/2931/17, суддя Носик М. А.

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

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Сперкача Віталія 
Вікторовича про те, що судове засідання у справі за позовом Харіто-
нова В. В. до Сперкача В. В. про стягнення боргу за договором пози-
ки відбудеться у приміщенні Подільського районного суду м. Києва  
(м. Київ, вул. Хорива, 21, зал. с.з. № 6) під головуванням судді  
Васильченка О. В. 21 травня 2018 року о 12 год. 30 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. Пред-
ставник повинен мати при собі довіреність та документ, що посвід-
чує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин справа 
буде розглянута за вашої відсутності на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Повiдомляємо Фiлатова 
Вiталiя Олеговича, що 
Контракт № НР-3/03-16 від 
01.03.2016 року, укладений 
мiж Товариством з обмеже-
ною відповiдальнiстю «Ан-
те Медiам» та Фiлатовим 
Вiталiєм Олеговичем було 
розiрвано 31 сiчня 2018 року у 
зв’язку з формуванням ново-
го складу наглядової ради То-
вариства. Пiдстава: п. 6.22.1. 
статуту Товариства.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає 
обвинуваченого Губіна Артема Костянтиновича у судове за-
сідання в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, яке відбудеться 14.02.2018 року о 15 годині 30 хви-
лин в залі судового засідання Токмацького районного суду 
Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинувачено-
го Губіна А. К. кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за його відсутності. 

Суддя Курдюков В. М.

Тернівський районний суд м.Кривого Рогу (адреса суду: 50083, 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться   13.02.2018 об 11:00 
до Литвинова Євгенія Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 
50037, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, буд. 
35, кв. 2) справа № 215/5045/17, суддя Коноваленко М. І.

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

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Фе-
ленка Володимира Вікторовича у кримінальному прова-
дженні № 296/6989/17 по обвинуваченню у вчиненні кри-
мінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 
КК України, під головуванням судді Покатілова О. Б. в підго-
товче судове засідання, що відбудеться 20 лютого 2018 ро-
ку о 09.15 год. в приміщенні Корольовського районного суду  
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, 
зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Втрачений судновий білет 

СБ № 015991 на судно 

«Южанка» КРЕ 1351-К, 

виданий на ім’я Яковенк о 

Олександра Григорович а, 

дата видачі 20.03.2015 р., 

вважати недійсним.

Глобинський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 39000, Полтавська 
обл., м. Глобине, вул. Леніна, 149) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

12.02.2018 о 16:00 до Король Володимир Олексійович (останнє відоме місце 
реєстрації: 39043, Полтавська обл., Глобинський р-н, сел. Кагамлик, вул.Чапаєва, 
буд. 3) справа № 527/2679/17, суддя Марущак Р. М.

14.02.2018 о 08:30 до Молодчин Любов Миколаївна (останнє відоме місце реє-
страції: 39002, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Південно-Кільцева, буд. 42) спра-
ва № 527/1562/17, суддя Олефір А. О.

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

Ємільчинський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 11200, Жито-
мирська обл., смт Ємільчине, вул Жовтня, 2) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

13.02.2018 о 09:00 до Червінська Анастасія Анатоліївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 11261, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Усолуси, вул. Шкіль-
на, буд. 1) справа № 277/1033/17, суддя Гресько В. А.

16.02.2018 о 09:30 до Дерда Микола Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 10000, Житомирська обл.,Ємільчинський р-н, с. Параніне, вул.
Жужель,буд. 1) справа № 277/53/18, суддя Гресько В. А.

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

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викликає 
Ісмаілова Рахаб Аділь Огли (останнє відоме місце проживання: пров. 
Левківський, 40, м. Житомир, Житомирська область) як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі 541/2515/17 провадження  
№ 2/541/162/2087 за позовом Назарової Зінаїди Геннадіївни до Ісмаіло-
ва Рахаба Аділь Огли про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 20 лютого 2018 року о 08 годині 30 
хвилин у приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя, 133, м. Миргород, 
Полтавської області, головуючий суддя Андрущенко-Луценко С. В.

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

Відповідач Ісмаілов Рахаб Аділь Огли зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки в судове засідання.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивіль-
на справа за позовом Керівника Київської місцевої прокуратури № 10 в інтересах 
держави в особі Київської міської ради до Когут Андрія Юрійовича, Мельник Євге-
нія Валерійовича, третя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріаль-
ного округу Погребняк Олег Анатолійович про визнання недійсними договорів та 
повернення земельної ділянки.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 27 березня 2018 року о 09 
годині 00 хвилин у Шевченківському районному суді м. Києва (адреса суду: м. Ки-
їв, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 409).

Суд викликає у судове засідання Мельник Євгенія Валерійовича як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача справа буде розгляну-

та за наявними матеріалами.
Суддя О. Ф. Малинников

Центральним районним судом м. Миколаїв у складі головуючого судці Мамаєвої О. В., 
суддів Гуденко О. А. та Чулуп О. С. здійснюється спеціальне судове провадження  
№ 325/371/17 щодо обвинувального акта, складеного за результатами спеціального до-
судового розслідування обставин кримінального провадження № 22015150000000007, 
за обвинуваченням Калініна Олексія Олександровича у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. У судове засідання, яке відбудеть-
ся у приміщенні Центрального районного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Декабристів, 41/12, каб. 6 (засоби зв’язку 0512-58-39-01) 16 год. 30 хв. 27 лютого 
2018 року, викликається як обвинувачений Калінін Олексій Олександровича, 28 серпня 
1984 року народження, громадянин України, останнє відоме місце проживання в Украї-
ні: м. Миколаїв, вул. Володарського, 2, кв. 27

Явка обвинуваченого є обов’язковою. У разі наявності поважних причин, через які 
обвинувачений не може з’явитися у судове засідання, він зобов’язаний заздалегідь по-
відомити суд про неможливість з’явлення та про поважні причини неявки.

Печерський районний суд м. Києва викликає Шлапака Олександра Віталійовича, 
що зареєстрований за адресою: вул. Варшавська, 64, кв. 104, м. Львів, Львівська обл., 
79020, як третю особу по цивільній справі за позовом Дубілет Олександра Валерійо-
вича до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Інформаційне агенство «Інтерфакс-Україна», тре-
тя особа: Шлапак Олександр Віталійович про захист честі, гідності та ділової репутації, 
яке призначено на 21 лютого 2018 року о 12 год. 30 хвилин і відбудеться за адресою:  
м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 413, під головування судді Соколова О. М.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин або непові-
домлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності напід-
ставі наявних в справі доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 128 ЦПК України з опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи.

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: F11G11587
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

22.02.2018; 05.03.2018; 16.03.2018; 27.03.2018;
05.04.2018; 17.04.2018; 26.04.2018; 08.05.2018.

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/33309-asset-sell-id-152059

Номер лота: F11GL11588- F11GL11625
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: 28.03.2018.

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/33319-asset-sell-id-152145

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріж-
жя викликає в судове засідання (провадження 
№335/10492/16-к, 1-кп/335/44/18) обвинуваченого 
Рака Сергія Івановича, 15.10.1964 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Якова Но-
вицького, 7-А, кв. 19, по кримінальному проваджен-
ню № 22015080000000011 за обвинуваченням Ра-
ка С. І. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15  
ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України, яке відбудеться 12 
лютого 2018 року о 15.30 годині за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Перемоги, 107-Б.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя Крамаренко І. А.

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області ви-

кликає як обвинуваченого Рудіка Павла Миколайовича, 
29.04.1965 р.н., який мешкав за адресою: Харківська об-
ласть, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок № 33, для 
розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 
за № 12014220370000485 від 26.03.2014 за п. 13 ч. 2 ст. 115 
КК України та повідомляє, що судове засідання відбудеть-
ся 21 лютого 2018 року о 09.30 год. та 6 березня 2018 ро-
ку о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою: Харківська об-
ласть, місто Куп’янськ, вулиця 1 Травня, 27а. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені статтями 139, 223 КПК України. У разі неявки обвину-
ваченого до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснювати-
ся за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального су-
дового провадження.

Суддя О. О. Волчек
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 9 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  +3 -2  +3 Черкаська -2  +3 -2  +3
Житомирська +2  -3 +2  -3 Кіровоградська -2  +3 0  +5
Чернігівська -2  +3 -2  +3 Полтавська -2  +3 -2  +3
Сумська -2  +3 -2  +3 Дніпропетровська -2  +3 0  +5
Закарпатська -2  +3 0  +5 Одеська +1  +6 +1  +6
Рівненська 0  -5 0  -5 Миколаївська +1  +6 +1  +6
Львівська 0  -5 0  -5 Херсонська +1  +6 +1  +6
Івано-Франківська 0  -5 0  -5 Запорізька +1  +6 +1  +6
Волинська 0  -5 0  -5 Харківська -2  +3 -2  +3
Хмельницька 0  -5 0  -5 Донецька -2  +3 -2  +3
Чернівецька 0  -5 +2  -3 Луганська -2  +3 -2  +3
Тернопільська 0  -5 0  -5 Крим +2  +7 +5  +10 
Вінницька -2  +3 -2  +3 Київ 0  +2 0  +2

Укргiдрометцентр

0..-5
0..-5 -2..3

-2..3

-2..3
-2..3

1..6
1..6

-2..3
-2..3

О
ГО

Л
О

Ш
Е

Н
Н

Я

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
no

c-
uk

r.
or

g 

ТОВ «ДОНТОРГ-КОМ», ТОВ Отель Спартак, Годунов Аркадій Мико-
лайович, Олійник Олександр Олегович, ТОВ «Фрегат С.В., Сенін Руслан 
В’ячеславович, ТОВ «АВТОТРАЙФ-ЛАЙТ», приватний нотаріус Бедненко С.В., 
приватний нотаріус Подолян О.О., арбітражний керуючий Лисиченко Яна 
Володимирівна, викликаються до суду по справі за позовом ТОВ «Готель-
ний комплекс «Спартак» до Горбенка Миколи Миколайовича, ТОВ Отель 
Спартак, ТОВ «ДОНТОРГ-КОМ», Годунов A.M., Олійник О.О. про витребу-
вання нерухомого майна, треті особи, які не заявляють самостійних ви-
мог на предмет спору: ТОВ «Фрегат С.В., Сенін Руслан В’ячеславович, ТОВ 
«АВТОТРАЙФ-ЛАЙТ», приватний нотаріус Бедненко Сергій Валерійович, 
приватний нотаріус Подолян Ольга Олександрівна, арбітражний керую-
чий Лисиченко Яна Володимирівна, у судові засідання, які відбудуться 
12.02.2018 року о 13.30 год. та 01.03.2018 року о 14.00 год. у приміщенні 
Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області за адресою: 
87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. приймальня. 

Суддя по справі – Кір’якова Н.П. 
Позивач по справі: ТОВ «Готельний комплекс «Спартак»
У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд про причини не-

явки, справу буде вирішено на підставі наявних документів.

ФОТОФАКТ

Ленінський районний суд м. Миколаєва у спеціальному су-
довому провадженні відповідно до вимог ч. 3 ст. 323 КПК Украї-
ни, викликає в судове засідання Ніконова Дмитра Вікторовича, об-
винуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст. 340, ч. 2 ст. 110,  
ст. 293, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 109 КК України, Шеслер Ларису Віленівну, обвинува-
чену у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України, Павлову Ганну 
Володимирівну, обвинувачену у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110. 
ст. 293 КК України, яке відбудеться 12.03.2018 року о 13.00 години за адресою:  
м. Миколаїв, вул. Космонавтів. 81, каб. № 315.

Суддя Д. В. Захарченко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримі-
нальне провадження за обвинуваченням Семергея Володимира Іва-
новича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 368 ч. 3 КК України. На підготовче судове 
засідання по даній справі, яке призначено на 21 березня 2018 року о 
09.00 годині, викликається обвинувачений: Семергей Володимир Іва-
нович, 04.10.1963 року народження, останнє відоме місце реєстрації: 
вулиця Гастрономічна, 13/7, м. Донецьк Донецької області.

Суддя Лутай A.M.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Байрачно-
го Андрія Миколайовича, 04.07.1963 р.н. та Панька Романа Григоро-
вича, 07.04.1974 р.н. як обвинувачених у кримінальному провадженні  
№ 296/7349/17 по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопо-
рушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під головуванням судді Аксьоно-
ва В.Є. в підготовче судове засідання, що відбудеться 21 лютого 2018 р.  
о 14 год. 00 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (106).

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова!
Суддя В.Є. Аксьонов

В Олімпійському селищі замайорів український 
прапор

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ІГРИ-2018. Традиційна це-
ремонія, що передує офіцій-
ному відкриттю і символізує 
готовність команди до учас-
ті в Олімпійських іграх, відбу-
лася в Олімпійському селищі 
Пхьончхана. Підіймали дер-
жавний прапор під акомпане-
мент державного гімну Укра-
їни на спеціалізованій площі.  

Навіть морозна погода 
відступила для успішного 
проведення церемонії, по-
радувавши  найтеплішим 
днем за час перебування в 
Пхьончхані — температура з 
мінус 20 піднялася до мінус 
восьми  й визирнуло яскра-
ве сонечко, зазначає офіцій-
ний сайт НОКу.

Українську делегацію при-
вітав мер Олімпійського се-
лища, олімпійський чемпіон 
і член Міжнародного Олімпій-
ського Комітету Ю Син Мін.

Нашу збірну зустрічали 
корейською музикою та су-
часними танцями. А укра-
їнські олімпійці не втратили 
нагоди приміряти традиційні 
корейські маски.

На згадку про пам’ятну подію 
відбувся обмін символічними 
сувенірами між мером селища 
і українською делегацією на чо-
лі з президентом НОК, Олімпій-
ським чемпіоном Сергієм Буб-

кою і шефом місії української 
делегації на зимових Олімпій-
ських іграх, призеркою Олім-
пійських ігор Анною Сорокіною. 
Сергій Бубка  й Анна Сорокі-
на поставили свої підписи на 

стіні Олімпійського перемир’я. 
Олімпійський вогонь XXIII зи-
мових Ігор-2018 у Пхьончха-
ні запалає 9 лютого. 33 україн-
ських атлети  змагатимуться в 
9 з 15 видів програми.

МАСК І МАРС. А поки на Землі вирували пристрасті, у черво-
ному родстері Tesla спокійно сидів такий собі хлопець. Він тримав 
праву руку на кермі, а ліву поклав на борт. Точнісінько  як робив це 
попередній водій-власник  автівки у спекотній Каліфорнії.

На той момент було неважливо, чи вдало сів на баржу в Атлан-
тиці центральний блок. На той момент важливо було споглядати  
сюрреалістичну картинку — червона автівка на тлі блакитної пла-
нети. Запуск відбувся успішно. 

Американський підприємець Ілон Маск після семи років випро-
бувань у вівторок запустив у бік Марса одну з найважчих ракет 
власної компанії SpaceX Falcon Heavy.

Пізніше з’явилися повідомлення, що електромобіль ймовірно 
пропустив марсіанську орбіту і напевне полетить у бік поясу ас-

тероїдів. Та з усіма недоліками згодом розбиратиметься спеці-
альна комісія. 

А українцям важливо знати: «Українські «Авіалінії Антонова» 
взяли безпосередню участь у підготовці запуску, надавши свій 
літак Ан-124-100 «Руслан» для перевезення складових раке-
ти. Йдеться про частину головного обтічника ракети з габари-
тами, які здатний вмістити лише такий потужний вантажний лі-
так, як український «Руслан», — наголошує на своїй сторінці у 
Фейсбуці українське посольство у США.  «Місяць тому україн-
ський літак подолав 3613 км протягом 4,5 годин, забезпечив-
ши своєчасну доставку складової ракети Falcon Heavy для її 
вчасного запуску з космодрому», — вказано в  заяві україн-
ської дипустанови.

Один з офіційних  талісманів  Ігор-2018 —  біле тигреня Сухоран вже здобуло симпатії 
українських біатлоністок
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