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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Наголошую, що в цьому 

опалювальному сезоні  
(я тримаю позицію, 

тримаю слово) не буде 
підвищення ціни  

на газ для 
населення».

Кошти  
і відповідальність 

ПРОЕКТИ. Цьогоріч регіони мають завершити реалізацію всіх 
проектів, розпочатих у попередні періоди. Ідеться про дитсадки, 
опорні школи, лікарні, амбулаторії, центри надання адміністратив-
них послуг, центри безпеки, місцеві дороги тощо. Це проекти, що 
фінансуються за рахунок державних програм та бюджетних ко-
штів, переданих місцевому самоврядуванню. Таке завдання поста-
вив керівникам областей віце-прем’єр-міністр — міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Державна фінансова підтримка містить: ДФРР — 6 млрд грн, 
субвенцію на сільську медицину — 5 млрд грн, субвенцію на розви-
ток інфраструктури ОТГ — 1,9 млрд грн, освітню субвенцію на но-
ву українську школу — 1 млрд грн, програму «Шкільні автобуси» — 
900 млн  грн, будівництво футбольних полів — 370 млн грн, субвен-
цію на соціально-економічний розвиток — 5 млрд грн. 

«Кошти на місцях є, — цитує слова урядовця його прес-служба. 
— На рівні області маєте чітко визначити, куди їх буде спрямовано 
і на які проекти. Вчасна здача в експлуатацію об’єктів — ваша пер-
сональна відповідальність».

130 млрд грн
витрачає щороку наша країна  

на обслуговування зовнішніх запозичень, 
здійснених у 2007—2014 рр.

ЕКСКЛЮЗИВ. Голова правління НСТУ Зураб Аласанія пояснив 
«УК», чому нині важко оцінити роль суспільного мовника 

Не рейтингом єдиним

Прем’єр-міністр про стабільність ціноутворення  
в цьому чутливому для людей аспекті життя

5

6 8
СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

У всеукраїнський прокат  
вийшов документальний фільм   
про знаменитого  оперного  
співака  Героя України  
Василя Сліпака

На які моменти варто 
звертати увагу тим,  
хто хоче 
влаштуватись  
на  надомну роботу

ЗАПИТАйТЕ У ЮРИСТА

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua14 

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

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ  МЕРЕЖІ» на лютий 2018 року 
(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно  

до  постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. (зі змінами) та розпорядження КМУ  № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами)) 
1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на лютий 2018 р.                                                  без ПДВ

Найменування показника Клас /група Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача виміру показника 
Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на лютий 2018 р.(розрахована 
відповідно до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ) коп/кВтгод 144,502

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на 
I квартал 2018 р. 1 клас % 1,30

(постанова НКРЕКП від 16.03.2017 № 292 ) 2 клас % 3,10
Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом (Постано-
ва НКРЕКП від 24.01.2018 № 90  для 1 групи споживачів (крім населення) 
(без ПДВ)

1 група коп/кВтгод 0,171

Тариф на розподіл електроенергії  (постанова НКРЕКП від 24.01.2018 № 90) 
(без ПДВ) 1 клас коп/кВтгод 0,600

2 клас коп/кВтгод 3,202
2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи-суб'єкти 
підприємницької діяльності) 

      без ПДВ
Найменування показника Клас Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача виміру показника  
Роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для 1 клас коп/кВтгод 147,176  
кожного класу споживачів, крім населення, на території України
відповідно до п.2 постанови НКРЕКП від 24.04.2017 № 538  «З 01 травня 2017 
року роздрібні тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного 
класу споживачів, крім населення, на території України, формуються ліцензі-
атами з постачання електроенергії за регульованим тарифом згідно з норма-
тивно-правовими актами НКРЕКП» )

2 клас коп/кВтгод 154,462

       без ПДВ
Найменування показника Клас Період Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача часу виміру показника 
Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ від 
20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП 
від  13.06.2017 № 763, яка була офіційно опублікована в газеті «Урядовий 
Кур'єр» 06.07.17 № 123, та набрала чинності з 07.07.17

1 клас Нічний коп/кВтгод 51,512

Денний коп/кВтгод 198,688
2 клас Нічний коп/кВтгод 54,062

Денний коп/кВтгод 208,524
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ від 
20.12.01 № 1241 із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП 
від 22.01.2015 № 37) 

1 клас Нічний коп/кВтгод 36,794

Напівпіковий коп/кВтгод 150,120
Піковий коп/кВтгод 264,917

2 клас Нічний коп/кВтгод 38,616
Напівпіковий коп/кВтгод 157,551

Піковий коп/кВтгод 278,032

Роздрібні тарифи на електроенергію та прогнозовану середню закупiвельну цiну е/е на лютий 2018 р. , опубліковані у газеті «Урядовий кур`єр»  
№ 19 (6135) від 27.01.2018 р. вважати не дійсними.
Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об’єктом оподаткування ПДВ за ставкою  
20 відсотків.
Керівник департаменту з фінансів
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»                                                     С. В. Дементьєв

Левадко Галина Федорівна, 1965р.н.; Левадко Оле-
на Миколаївна, 1985р.н.; Левадко Борис Миколайо-
вич, 1991р.н., зареєстровані за адресою: 20300, квартира  
№ 1, буд. № 5, по провулку Садовому, міста Умані, Черкась-
кої області, викликаються, як відповідачі Уманським місь-
крайонним судом в судове засідання, яке відбудеться 01 бе-
резня 2018 року о 9-ій год. 20 хв., у цивільній справі за позо-
вом Левадко Миколи Вікторовича до Левадко Г. Ф., Левад-
ко О. М., Левадко Б. М. про визнання осіб такими, що втра-
тили право користування житлом та зняття їх з реєстрацій-
ного обліку.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Ре-
брини К. Г. у приміщенні Уманського міськрайонного суду 
Черкаської області за адресою: Черкаська область, місто 
Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа бу-
де розглянута в їхню відсутність з урахуванням наявних у ній 
доказів відповідно до чинного законодавства.

Суддя К. Г. Ребрина

Корюківський районний суд Чернігівської обл. повідо-
мляє, що розгляд цивільної справи за позовом Бордакової 
Тетяни Володимирівни до Тлащадзе Реваза про позбавлен-
ня батьківських прав призначено до розгляду на 13 лютого 
2018 року на 08 год. 30 хв.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою:  
м. Корюківка, Чернігівської обл., вул. Шевченка, 66 під голо-
вуванням судді Чурупченка М. І.

Для участі в справі як відповідач викликається Тлащадзе 
Реваз (останнє відоме місце проживання: с. Шишківка, Ко-
рюківського р-ну, Чернігівської обл., вул. Бардакова, 10).

Одночасно повідомляємо, що з опублікування оголошен-
ня про виклик, відповідач вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності відо-
мостей про причини неявки відповідача, повідомленого на-
лежним чином або причину буде визнано судом неповаж-
ною – суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних 
чи доказів.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопіль-
ської області викликє як обвинуваченого у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 1 ст.258-3 КК України Лук’янова Сергія Вікторови-
ча, 01.06.1969 року народження, уродженця та жите-
ля міста Дебальцеве Донецької області, вулиця Пуш-
кіна, 9, кв. 38, у судове засідання, яке відбудеться 02 
березня 2018 року о 09 год. 30 хв. в залі судових засі-
дань Тернопільського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікува-
ти на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Лук’янова С. В. у су-
дове засідання, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватись за відсутності обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя В. Ломакін

№ 11-КП/796/261/2018 
17 січня 2018 року

Обвинуваченому Шакурі Д. О.,
АР Крим, м. Севастополь, вул. Колобова, 15, кв. 247,

АР Крим, м. Севастополь, вул. Хрустальова, 167-Б, кв. 40,
повідомляємо, що у зв’язку з неявкою захисника в судове 

засідання, що призначено на 17 січня 2018 року о 13 год. 00 
хв. та відсутністю даних про його належне повідомлення про 
день, час та місце проведення судового засідання, розгляд 
апеляційного провадження за апеляційною скаргою проку-
рора Військової прокуратури Південного регіону України Па-
пуші Юрія Ігоровича на ухвалу Деснянського районного су-
ду м. Києва від 19 жовтня 2017 року, якою повернуто про-
курору обвинувальний акт відносно Шакури Дмитра Олек-
сандровича, обвинуваченого за ч. 1 ст. 408, ч. 1 ст. 111 КК 
України, відкладено до 14 лютого 2018 року на 16 год. 00 хв. 
та відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. 
Солом’янська, 2-а (305, зал судового засідання).

Суддя М. А. Васильєва

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про державні стипендії видатним діячам 

фізичної культури і спорту
Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про 

державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони 
здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними 
Указами від 12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 
2015 року № 256) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити державні стипендії видатним діячам фізичної культури і спорту:
1) довічні для осіб, які досягли сімдесятирічного віку:
ВАСИЛЕВСЬКІЙ Тамарі Павлівні – 1922 року народження, відміннику фізичної 

культури і спорту СРСР
ЛЕОНТЬЄВІЙ Валентині Тимофіївні – 1923 року народження, ветерану фізкуль-

турно-спортивного руху
ПАНАРІНІЙ Зінаїді Микитівні – 1923 року народження, майстру спорту СРСР з гім-

настики спортивної, почесному працівнику фізичної культури і спорту України;
2) дворічні:
АНІСІМОВУ Василю Івановичу – 1938 року народження, заслуженому майстру 

спорту СРСР з легкої атлетики
БЕРЕЗАНУ Олександру Петровичу – 1937 року народження, відміннику фізичної 

культури і спорту СРСР, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України
БЕССОНОВІЙ Раїсі Василівні – 1937 року народження, заслуженому тренеру УРСР 

з веслування академічного, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту Укра-
їни

БІРЮК Олені Василівні – 1932 року народження, заслуженому майстру спорту 
СРСР з гімнастики художньої

БОРОТІ Віктору Степановичу – 1936 року народження, заслуженому тренеру 
УРСР, заслуженому тренеру СРСР з вільної боротьби, заслуженому працівнику фі-
зичної культури і спорту України

БУЗІНОВУ Валентину Миколайовичу – 1939 року народження, майстру спорту 
СРСР, заслуженому тренеру УРСР з веслування на байдарках і каное

БУЛАХУ Івану Оврамовичу – 1944 року народження, заслуженому працівнику фі-
зичної культури і спорту України

БУРАКОВУ Георгію Анатолійовичу – 1940 року народження, заслуженому тренеру 
СРСР з вільної боротьби, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України

ГАВРИЛКУ Валентину Купріяновичу – 1938 року народження, майстру спорту 
СРСР з волейболу, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України, по-
чесному працівнику фізичної культури і спорту України

ГОРОДІЛОВІЙ Наталії Львівні – 1950 року народження, майстру спорту СРСР, май-
стру спорту СРСР міжнародного класу з веслування академічного

ДЖАНГОБЕГОВУ Анзору Соломоновичу – 1939 року народження, майстру спор-
ту СРСР міжнародного класу із самбо та дзюдо, заслуженому працівнику фізичної 
культури і спорту України

ДОСАЄВУ Фаріду Абдуловичу – 1933 року народження, майстру спорту СРСР з 
плавання

ЖЕЛУДКОВУ Віктору Костянтиновичу – 1954 року народження, заслуженому пра-
цівнику фізичної культури і спорту України

ЖУРАХОВСЬКОМУ Володимиру Павловичу – 1941 року народження, заслужено-
му тренеру УРСР, заслуженому тренеру СРСР з веслування на байдарках і каное, за-
служеному працівнику фізичної культури і спорту України

ЗАЙЦЕВУ Анатолію Олексійовичу – 1943 року народження, майстру спорту СРСР 
міжнародного класу з велосипедного спорту, заслуженому тренеру України

ЗАПОЛЬСЬКОМУ Борису Самуїловичу – 1944 року народження, заслуженому тре-
неру УРСР, заслуженому тренеру України з автомобільного спорту, почесному пра-
цівнику фізичної культури і спорту України

ЗЛОБІНУ Миколі Семеновичу – 1933 року народження, заслуженому тренеру 
УРСР, заслуженому тренеру СРСР з веслування академічного

ІВАНОВУ Борису Вікторовичу – 1941 року народження, майстру спорту СРСР, за-
служеному тренеру УРСР з велосипедного спорту, заслуженому працівнику фізичної 
культури і спорту України

ІВАХНЕНКУ Леоніду Миколайовичу – 1950 року народження, ветерану фізкуль-
турно-спортивного руху

ІГНАТЕНКУ Віталію Валеріановичу – 1946 року народження, почесному працівни-
ку фізичної культури і спорту України, заслуженому працівнику фізичної культури і 
спорту України

КАРМАЦЬКИХ Олексію Олексійовичу – 1942 року народження, майстру спорту 
СРСР, майстру спорту СРСР міжнародного класу, заслуженому тренеру УРСР з бо-
ротьби вільної

КАРПЮКУ Юрію Івановичу – 1931 року народження, заслуженому працівнику фі-
зичної культури УРСР

КИРИЛОВІЙ Раїсі Семенівні – 1942 року народження, заслуженому тренеру Укра-
їни з веслування академічного, заслуженому працівнику фізичної культури і спор-
ту України

КОВАЛЮ Олександру Васильовичу – 1940 року народження, майстру спорту 
СРСР, заслуженому тренеру УРСР з веслування академічного

КОВГАНУ Всеславу Опанасовичу – 1932 року народження, майстру спорту СРСР, 
заслуженому тренеру УРСР з веслування на байдарках і каное, почесному працівнику 
фізичної культури і спорту України

КОЖУХ Ніні Федорівні – 1945 року народження, заслуженому тренеру УРСР з пла-
вання, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України

КОНСТАНТІНОВУ Володимиру Опанасовичу – 1928 року народження, заслужено-
му працівнику культури УРСР, заслуженому діячу мистецтв УРСР

КОТЬКУ Олегу Антоновичу – 1942 року народження, майстру спорту СРСР, заслу-
женому тренеру УРСР з веслування академічного

КРОХМАЛЬНОМУ Андрію Івановичу – 1939 року народження, заслуженому трене-
ру УРСР з веслування академічного

КУЛЄШОВУ Івану Васильовичу – 1946 року народження, майстру спорту СРСР 
міжнародного класу, заслуженому тренеру України з вільної боротьби

КУРАФЄЄВУ Миколі Васильовичу – 1941 року народження, майстру спорту СРСР, 
заслуженому тренеру України з велосипедного спорту, заслуженому працівнику фі-
зичної культури і спорту України

ЛЕВІНУ Марку Яковичу – 1942 року народження, майстру спорту СРСР, заслуже-
ному тренеру УРСР з фехтування

ЛЕМЕШКО Аллі Миколаївні – 1936 року народження, майстру спорту СРСР з вес-
лування академічного, почесному працівнику фізичної культури і спорту України

МАКОВСЬКІЙ Раїсі Костянтинівні – 1932 року народження, заслуженому майстру 
СРСР, заслуженому тренеру УРСР з гімнастики спортивної

МОВСОВИЧУ Юхиму Ісааковичу – 1928 року народження, почесному майстру 
спорту СРСР з кінного спорту, відміннику фізичної культури і спорту СРСР

МОТУЗЕНКУ Володимиру Івановичу – 1936 року народження, заслуженому май-
стру спорту СРСР, заслуженому тренеру УРСР із спортивної акробатики

НАУХАТЬКУ Олександру Корнійовичу – 1940 року народження, заслуженому тре-
неру УРСР з боротьби самбо, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту 
України

НЕБІЄРІДЗЕ Гарсевану Олександровичу – 1934 року народження, майстру спор-
ту СРСР з боротьби вільної

НЕКРАСОВУ Віталію Васильовичу – 1936 року народження, майстру спорту СРСР 
з фехтування, заслуженому тренеру УРСР

НЕСТЕРОВІЙ Галині Іванівні – 1942 року народження, майстру спорту СРСР між-
народного класу з гандболу

НОВОСАДЮКУ Миколі Захаровичу – 1933 року народження, майстру спорту 
СРСР, заслуженому тренеру УРСР, заслуженому тренеру СРСР з важкої атлетики, за-
служеному працівнику фізичної культури УРСР

ПЕРЧИХІНУ Ігорю Марковичу – 1935 року народження, заслуженому тренеру 
України з ковзанярського спорту

ПИЛИПЕНКУ Василю Семеновичу – 1943 року народження, заслуженому тренеру 
УРСР, почесному працівнику фізичної культури та спорту України

ПЛАСКОНОСУ Володимиру Пилиповичу – 1937 року народження, заслуженому 
тренеру УРСР з боротьби греко-римської, заслуженому працівнику фізичної куль-
тури і спорту УРСР

ПОЛЯКОВУ Віктору Павловичу – 1941 року народження, майстру спорту СРСР, за-
служеному тренеру УРСР, заслуженому тренеру СРСР з веслування на байдарках і 
каное

ПОХИЛЮ Василю Никифоровичу – 1943 року народження, заслуженому тренеру 
УРСР, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України

РАДЧЕНКО Людмилі Миколаївні – 1932 року народження, майстру спорту СРСР з 
легкої атлетики, заслуженому працівнику фізичної культури УРСР, почесному праців-
нику фізичної культури і спорту України

РАТНЕРУ Леоніду Анатолійовичу – 1937 року народження, майстру спорту СРСР, 
заслуженому тренеру УРСР, заслуженому тренеру СРСР з гандболу, заслуженому 
працівнику фізичної культури і спорту України

РОМАНЬКУ Віталію Івановичу – 1933 року народження, майстру спорту СРСР з 
лижного спорту, майстру спорту СРСР із сучасного п’ятиборства, заслуженому тре-
неру УРСР

СОЛДАТОВУ Валерію Аркадійовичу – 1942 року народження, заслуженому трене-
ру України з вітрильного спорту, заслуженому працівнику фізичної культури і спор-
ту України

СПЕКТОРОВУ Леоніду Григоровичу – 1937 року народження, заслуженому тре-
неру України зі спортивної гімнастики, заслуженому працівнику фізичної культури 
і спорту України

СТУКІНУ Анатолію Юрійовичу – 1942 року народження, майстру спорту СРСР зі 
спортивної гімнастики, почесному працівнику фізичної культури і спорту України

УСЕНКУ Миколі Михайловичу – 1930 року народження, заслуженому працівнику 
фізичної культури УРСР

ФАЙВИШЕВСЬКОМУ Володимиру Іллічу – 1938 року народження, заслуженому 
тренеру УРСР з веслування академічного

ФЕДЮШИНУ Віктору Петровичу – 1939 року народження, заслуженому тренеру 
УРСР, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту УРСР

ЧЕРНОБАЮ Віталію Івановичу – 1929 року народження, майстру спорту СРСР з 
легкої атлетики

ЧЕСНОКОВУ Євгенію Геннадійовичу – 1944 року народження, заслуженому трене-
ру УРСР, заслуженому тренеру СРСР з веслування академічного, заслуженому пра-
цівнику фізичної культури і спорту України

ЧЕЧУЙ Ніні Іванівні – 1941 року народження, заслуженому тренеру УРСР з вес-
лування академічного, заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України

ШЕВЧЕНКО Лідії Василівні – 1942 року народження, заслуженому майстру спор-
ту СРСР з гандболу

ШУКАЙЛУ Георгію Станіславовичу – 1940 року народження, заслуженому трене-
ру УРСР з гірськолижного спорту, заслуженому працівнику фізичної культури і спор-
ту України.

2. Позбавити Введенську Антоніну Леонтіївну довічної державної стипендії, при-
значеної Розпорядженням Президента України від 17 вересня 2009 року № 188.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
6 лютого 2018 року
№22/2018

Великоберезнянський районний суд Закарпатської об-
ласті відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає в судо-
ве засідання та повідомляє відповідачів: Тирпака Августина 
Івановича, 27 серпня 1972 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: смт Вeликий Березний, вул. Жовтне-
ва, 23 Великоберезнянського району), Терпак Олесю Іванів-
ну, 7 березня 1969 року народження (останнє відоме місце 
проживання: смт Великий Березний, вул. Вакарова, 2/30 Ве-
ликоберезнянського району), Тирпак Лілю Андріївну, 1 січ-
ня 2002 року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: смт Великий Березний, вул. Вакарова, 2/3 Великоберез-
нянського району), що розгляд цивільної справи за позовом 
Перечинської районної кредитної спілки «Тур’я» до Тирпака 
Августина Івановича, Терпак Олесі Іванівни, Тирпак Лілі Ан-
дріївни про стягнення боргу, відбудеться о 14 годині 16 лю-
того 2018 року в залі судових засідань Великоберезнянсько-
го районного суду за адресою: смт Великий Березний, вул. 
Шевченка, 22.

У разі неявки відповідачів, справа може бути розглянута 
без їхньої участі.

Суддя П. П. Тарасевич

Голованівський районний суд Кірово-
градської обл. (адреса суду: 26500, Кірово-
градська обл., смт Голованівськ, вул. Лені-
на, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться  
22.02.2018 о 13:30 до Никольчук Євген Во-
лодимирович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 26555, Кіровоградська обл., Голованів-
ський р-н, с. Побузьке, вул. Першотравнева, 
буд. 33, кв. 54) справа № 386/1148/17, суддя 
Шкамерда К. С.

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

Білгород-Дністровський міськрайон-
ний суд Одеської обл. (адреса суду: 67700, 
Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, 
вул. Енгельса, 27) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться

13.02.2018 об 11:20 до Жбан-
ков Олексій Сергійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 67701, Одеська обл.,  
м. Білгород-Дністровський, вул. Кар’єрна,  
буд. 1) справа № 495/6538/17, суддя  
Боярський О. О.

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

В провадженні судді Костянтинівсько-
го міськрайонного суду Донецької області 
О. В. Стадченко знаходиться кримінальне 
провадження № 761/34991/16-к за обви-
нуваченням Устінова Федора Вікторовича, 
у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК 
України, проживаючого за адресою: Ро-
сійська Федерація, Краснодарський край, 
м. Новоросійськ, вул. Ісаєва, 4, кв. 7.

Суд викликає обвинуваченого Устінова 
Федора Вікторовича в судове засідання на 
3 березня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, 
яке відбудеться в приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область,  
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, 
корпус 2, каб. №17.

Фрунзенський районний суд м. Харкова 
(адреса суду: 61099, Харківська обл., м. Хар-
ків, вул. Б. Хмельницького, 32/38) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 15.02.2018 о 08:50 до 
Снісар Роман Вікторович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 61000, Харківська обл., м. Хар-
ків, пров. Пятигорський, буд. 2а, гурт.) справа  
№ 645/5729/17, суддя Бабкова Т. В.

У разі неявки відповідача у призначений 
час або неповідомлення про причини неявки 
справа буде розглянута за його відсутності за 
наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошен-
ня відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Тарасенко Вікторія Борисівна, 23.07.1973 р.н., уро-

дженка м.Краматорськ Донецької області, прожива-
юча за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Паркова, буд. 38, кв. 27, на підставі ст.ст. 133, 
135 та 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
13.02.2018 року, 14.02.2018 року та 15.02.2018 ро-
ку, у період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. 
до кабінету № 7 3-го відділення (з дислокацією в 
м.Краматорськ) слідчого відділу 2-го управління (з 
дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ 
СБ України в Донецькій та Луганській областях за 
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.  
Я. Мудрого, буд. 56а, до старшого слідчого в особли-
во важливих справах Никитенка Павла Олександро-
вича, для  проведення слідчих дій за Вашою участю у 
кримінальному провадженні № 22018050000000015, 
в якому Ви є підозрюваною у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. У разі непри-
буття на виклик або ухилення від явки на виклик на-
стають наслідки, передбачені ст.139 КПК України із 
можливістю застосування приводу та здійснення по-
дальшого спеціального судового провадження. При 
наявності поважних причин, що перешкоджають яв-
ці за викликом у визначений строк, Вам необхідно 
заздалегідь повідомити слідчого про причини свого 
неприбуття за тел. (06264) 3-03-33.

Повістка про виклик обвинуваченого
Валуйський Віталій Андрійович, 19.01.1989 р.н., який про-

живає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Бар-
діна, б. 10, в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5,  
ч. 3 ст. 323 КПК України, викликається 20.02.2018 р. о 09.00 
год. до Красноармійського міськрайонного суду Донецької 
області (адреса розташування: Донецька обл., м. Покровськ, 
вул. Європейська, 20; зал № 4) для участі в підготовчому су-
довому засіданні в статусі обвинуваченого в кримінальному 
провадженні № 42016050000000856 від 25.01.2018 р. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування повістки про 
виклик обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Колегія суддів: Коваленко В. О., Карабан І. І., Клікунова А. С.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/261/18 за обвинуваченням Красовського С. С. за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Красовський Сергій 
Сергійович, 29 січня 1977 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шевченка, 
233/19, викликається до суду на 14.00 год. 14 лютого 2018 
року (корп. № 2, каб. № 18), для участі у судовому засідан-
ні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та ого-
лошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Димитровський міський суд Донецької області повідомляє, 

що в суд викликається обвинувачений Білоус Роман Юрійо-
вич, 29.04.1974 року народження, до Димитровського місько-
го суду Донецької області 23 лютого 2018 року на 11.00 год. за 
адресою: м. Мирноград, Донецької області, вул. Центральна, 73, 
для участі у підготовчому судовому засіданні з розгляду кримі-
нального провадження за обвинуваченням Білоуса Р. Ю. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Також суд повідомляє, що 23 січня 2018 року Димитровським 
міським судом Донецької області постановлено ухвалу про здій-
снення кримінального провадження за обвинуваченням Білоуса 
Романа Юрійовича у вчиненні злочину за ст. 258-3 ч. 1 КК Укра-
їни в порядку спеціального судового провадження за відсутніс-
тю обвинуваченого.

Суддя Ж. Є. Редько

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/6164/17 за обвинуваченням Федоренка C. M. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Федоренко Сергій Ми-
колайович, 12.09.1959 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Макіївка, вул. Рєпіна, 2-й проїзд, б. 
17-А, кв. 6, м. Макіївка, вул. Єрмака, б. 18 викликається до 
суду на 09.30 год. 22 лютого 2018 року (корп. № 2, каб. № 
18), для участі у судовому засіданні. Ухилення від явки на ви-
клик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/262/18 за обвинуваченням Андріксона С. В. за ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Андріксон Сергій Ві-
кторович, 12 грудня 1976 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Калмикова, 
31/97, викликається до суду на 09.30 год. 19 лютого 2018 
року (корп. № 2, каб. № 18), для участі у судовому засідан-
ні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та ого-
лошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук 
є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/558/17 за обвинуваченням Астахової С. В. за ч. 2  
ст. 110 КК України. Обвинувачена Астахова Світлана Воло-
димирівна, 08.11.1960 р.н., зареєстрована за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Целеноградська, буд. 
43, викликається до суду на 09 годину 00 хвилин 22 лютого 
2018 року (корп. № 1, каб. № 12), для участі у судовому за-
сіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Втрачені документи 
на мале судно КАЗАНКА-5, 1972 р. побудови, строй. номер 1974, бортовий 
номер УЛА-0321к, видані на ім’я Максимчук Микола Миколайович, 

вважати недійсними.

Шановний Головко Андрій Павлович!
Запрошуємо вас з’явитись на засідання комісії з питань захисту прав дитини, 

яке відбудеться 28 лютого 2018 року о 13.00 за адресою: Київська область, м. Бро-
вари, вул. Гагаріна, б. 18, 3 поверх, мала зала, з питання надання висновку до су-
ду, щодо доцільності позбавлення вас батьківських прав.

10.07.2017 р. померла Мухіна Валентина Олексіївна, 28.02.1936 р.н.  
Можливим спадкоємцям необхідно звернутися до 12-ї Харківської  

державної нотаріальної контори за адресою: м. Харків, вул.  
Василя Мельникова, 2.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області по кримінальній справі № 185/7518/16-к 
за обвинуваченням Толстих Михайла Сергійовича у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України, викликає як об-
винуваченого Толстих Михайла Сергійовича в підго-
товче судове засідання, яке призначене на 16 люто-
го 2018 року о 10.30 год., та яке буде проводитися  
головуючим суддею Самоткан Н. Г. в приміщен-
ні Павлоградського міськрайонного суду, який зна-
ходиться за адресою: Дніпропетровська область,  
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області по кримінальній справі № 185/6217/17-к 
за обвинуваченням Філіппової Катерини Володими-
рівни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, викликає як обвинувачену Філіппову Ка-
терину Володимирівну в підготовче судове засідан-
ня, яке призначене на 16 лютого 2018 року о 09.00 
год., та яке буде проводитися головуючим суддею 
Самоткан Н. Г. в приміщенні Павлоградського місь-
крайонного суду, який знаходиться за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області по кримінальній справі № 185/10195/16-к 
за обвинуваченням Колоса Володимира Анатолійови-
ча у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, викликає як обвинуваченого Колоса Во-
лодимира Анатолійовича в підготовче судове засідан-
ня, яке призначене на 19 лютого 2018 року о 10.00 
год., та яке буде проводитися головуючим суддею 
Самоткан Н. Г. в приміщенні Павлоградського місь-
крайонного суду, який знаходиться за адресою: Дні-
пропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпро-
петровської області по кримінальній справі  
№ 185/11117/15-к за обвинуваченням Чачуа Інги Зау-
рівни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України, викликає як обвинувачену Чачуа Інгу 
Заурівну в підготовче судове засідання, яке призна-
чене на 23 лютого 2018 року о 09.00 год., та яке бу-
де проводитися головуючим суддею Самоткан Н. Г. 
в приміщенні Павлоградського міськрайонного суду, 
який знаходиться за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

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

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

ласті знаходиться кримінальне провадження № 417/4335/17 сто-
совно Мільчакова Олексія Юрійовича, 30.04.1991 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 в редакції Закону від 08.04.2014 р.), 
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, по якому здійснювалось спеці-
альне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-
1 КК України. Обвинувачений Мільчаков О.Ю. зареєстрований та 
проживає за адресою: вул. Галерна, буд. 53а, кв. 30, м. Санкт-
Петербург Ленінградської області Російської Федерації.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський 
районний суд Луганської області викликає Мільчакова Олексія 
Юрійовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 20 лю-
того 2018 року об 11 годині 00 хвилин у залі судових засідань 
Марківського районного суду Луганської області за адресою: пл. 
Соборна, буд. 31, смт Марківка Марківського району Луганської 
області, 92400.

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

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

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

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Скорбен-
ка Дениса Миколайовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 14 лютого 2018 року о 10 годині 30 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луганської 
області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Мар-
ківського району Луганської області, 92400.

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 
буд. 39А) розглядає кримінальне провадження № 227/3765/17  
(1-кп/227/154/2018) за обвинуваченням Кікавця Петра Володи-
мировича, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

18 січня 2018 року колегією суддів Добропільського міськ-
районного суду Донецької області в складі головуючого судді 
Хандуріна В. В., суддів Тітової Т. А., Хоменка Д. Є., постановлено 
ухвалу про відкладення підготовчого судового засідання у кри-
мінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за № 22017050000000232 від 17 липня 2017 
року відносно Кікавця Петра Володимировича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Кікавець Петро Володимирович, 22 червня 
1963 року народження, останнє місце реєстрації якого: м-н. Со-
нячний, буд. 31, кв. 37, м. Добропілля, Донецької обл., виклика-
ється на 11.00 годину 22 лютого 2018 року до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 10, для участі у розгляді кримі-
нального провадження.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликє як обвинуваченого у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України Васькіна Олександра Миколайовича, 25.01.1976 
року народження, який зареєстрований за адресою: міс-
то Щастя, квартал Енергетиків, 19, кв. 14, Новоайдар-
ського району, Луганської області, у судове засідання, 
яке відбудеться 02 березня 2018 року о 09 год. 00 хв. 
в залі судових засідань Тернопільського міськрайонно-
го суду 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 Васькіна О. М. у судо-
ве засідання, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя В. Ломакін

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

Номер лота Короткий опис активів (майна) в лоті
F22G12098 Основні засоби у кількості 414 одиниць, що знаходяться в м. Луганськ  

(меблі, комп’ютерна, касова техніка та ін.)
F22G12099 Основні засоби у кількості 1190 одиниць, що знаходяться в м. Донецьк  

(меблі, комп’ютерна, касова техніка та ін.)

Дата проведення відкритих торгів   Перші відкриті торги (аукціон) – 21.02.2018
(аукціону)/електронного аукціону   Другі відкриті торги (аукціон) – 02.03.2018
    Треті відкриті торги (аукціон) – 14.03.2018
    Четверті відкриті торги (аукціон) – 23.03.2018
    П’яті відкриті торги (аукціон) – 03.04.2018
    Шості відкриті торги (аукціон) – 13.04.2018
    Сьомі відкриті торги (аукціон) – 24.04.2018
    Восьмі відкриті торги (аукціон) – 04.05.2018
    Дев’яті відкриті торги (аукціон) – 16.05.2018
Електронна адреса для доступу до відкритих  www.prozorro.sale
торгів (аукціону)/ електронного аукціону
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/  Точний час проведення відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону     електронного аукціону по кожному лоту вказується 
    на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лоту   http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Втрачені документи, а саме: 

Свідоцтво про право на спадщину на 1/6 частину житлового 

будинку за адресою: м. Київ, вул. Конотопська, 22 № 460/2010 

від 22.07.2011, зареєстроване в реєстрі № 4-6035, 

та на 1/6 частину земельної ділянки № 4-8243 

(кадастровий номер 8000000000:79:312:0013), 

видані на ім’я гр. Бунчук Євген Сергійович, 

вважати недійсними.

Дирекція Моторного (транспортного) страхового бюро Укра-

їни (МТСБУ) інформує, що з 01 лютого 2018 року Приватне ак-

ціонерне товариство «Страхова компанія «ЗДОРОВО» втратило 

статус асоційованого члена МТСБУ.

ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» втратило право укладати договори 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальнос-

ті власників наземних транспортних засобів та зобов’язане ви-

конати свої зобов’язання згідно з укладеними ним договорами.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає 
Казанцева Василя Сергійовича у цивільній справі за позовом 
Форманюк Марії Володимирівни до Казанцева Василя Сергійо-
вича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на дитину.

Розгляд справи призначено на 09.00 год. 02 березня 2018 у 
приміщенні Броварського міськрайонного суду Київської облас-
ті за адресою: місто Бровари, Київської області, вулиця Грушев-
ського, 2, каб. 204, 206.

Суддя Дутчак І. М.

Згідно протоколу № 05/02-18 Загальних зборів учасників ТОВ 
«Гладіус-К» від 05.02.2018 р. прийнято рішення щодо припи-
нення Товариства з обмеженою відповідальністю «Гладіус-К» 
(08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петро-
павлівська Борщагівка, вул. Шкільна, буд. 25-А, оф. 15 код  
ЄДРПОУ 37372150) шляхом його ліквідації у добровільному по-
рядку. Ліквідатором призначено Шуть Ігоря Олександровича. 
Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня 
публікації даного оголошення.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»
Номер лота: F37G11680-F37G11684
Короткий опис активів  
(майна) в лоті:

Права вимоги за кредитними  
договорами та договорами  
забезпечення виконання зобов’язань

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

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/ електронного аукціону:

23.02.2018 р.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/ електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liguidation/26-vseukr-bank-
rozv/33508-asset-sell-id-152699

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області 

знаходиться кримінальне провадження № 417/4377/17 стосовно Кри-
сіна Віктора Валерійовича, 23.12.1976 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Крисін В. В. за-
реєстрований за адресою: кв. Пролетаріату Донбасу, буд. 50, кв. 8, 
м. Свердловськ.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Марківський район-
ний суд Луганської області викликає Крисіна Віктора Валерійовича в 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 14 лютого 2018 року о 
13 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського районного 
суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марків-
ка Марківського району Луганської області, 92400.

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

Повістка про виклик підозрюваного при 
здійсненні спеціального досудового 

розслідування 
Підозрюваний Головатенко Олександр Ві-

кторович, 22.05.1977 р.н., зареєстрований 
за адресою: м. Донецьк, смт Ларине, вул. 
Кірова, буд. 33, відповідно до вимог ст. ст. 
133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно 
з’явитися 15.02.2018 р. о 10 год. 00 хв. в каб. 
№ 228 до слідчого відділу УСБУ в Черкась-
кій області за адресою: м. Черкаси, вул. Го-
голя, 240, р.т. 398-667, для участі у слідчих та 
процесуальних діях у кримінальному прова-
дженні № 22016250000000046 від 23.09.2016 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Тернопільський міськрайонний суд пові-
домляє, що 01 березня 2018 року о 09 год. 30 
хв. в приміщенні суду буде розглядатись ци-
вільна справа за позовом Вуйчик Ірини Юрі-
ївни до Бакаєв Аліхан Мауладайович про ви-
знання майна особистою приватною власніс-
тю дружини. Просимо з’явитись в судове за-
сідання як відповідача Бакаєва Аліхана Мау-
ладайовича, останнє відоме місце проживан-
ня якого: вул. Київська, 1/46, м. Тернопіль. У 
разі неявки відповідача на судове засідання 
справа буде розглядатися у його відсутності.

Суддя Сташків Н. М.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 11 ЛюТого

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1  -6 -2  +3 Черкаська -1  -6 -2  +3
Житомирська -1  -6 +2  -3 Кіровоградська 0  -5 -2  +3
Чернігівська -1  -6 -2  +3 Полтавська 0  -5 -2  +3
Сумська -1  -6 -2  +3 Дніпропетровська +2  -3 0  +5
Закарпатська -2  -7 0  +5 Одеська 0  -5 +1  +6
Рівненська -2  -7 +2  -3 Миколаївська 0  -5 0  +5
Львівська -2  -7 +2  -3 Херсонська +2  -3 +1  +6
Івано-Франківська -2  -7 +2  -3 Запорізька +2  -3 0  +5
Волинська -2  -7 +2  -3 Харківська +2  -3 +2  -3
Хмельницька -2  -7 +2  -3 Донецька +2  -3 -1  +4
Чернівецька -3  -8 +2  -3 Луганська +2  -3 +2  -3
Тернопільська -2  -7 +2  -3 Крим -1  +4 +2  +7 
Вінницька -1  -6 +2  -3 Київ -2  -4 -1  +1
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Персонажі народжуються 
в школі

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ. У шухляді одинадцятикласника Дмитра гра-
новського із Золотоноші на Черкащині вже п’ять рукописних книжок, 
серед яких і пригодницький роман. один із творів — повість «Той, що 
не скорився долі» — побачила  світ позаторік навесні в харківському 
поліграфічному центрі «Доміно». 

Тепер Дмитро бачить у написаному чимало недоліків. А тоді хотіло-
ся скорше видати першу книжку. Для цього учень збирав гроші, зао-
щаджуючи на всьому. Допомогли коштами й батьки та дідусі.  

Хлопець захоплюється літературою та історією. Планує вступити 
на навчання до Черкаського національного університету імені Богда-
на Хмельницького. Чому взявся за перо? Хотілося розповісти людям 
саме про своє бачення світу. Сюжети черпає з навколишнього жит-
тя. Часом до нового твору спонукає навіть побачений фільм. Так було 
з останнім романом «Джонатан Хермсон». героями його творів най-
частіше стають фантастичні персонажі. Кілька розділів однієї з кни-
жок написав у співавторстві з другом Артуром, з яким сидять за одні-
єю партою. У першій книжці дійовими особами стали однокласники, 
які виросли у видатних ніндзь й  утворили братство. Воно живе за ко-
дексом честі й бореться проти зла.

Найперші критики — рідні Дмитра, зокрема мама й тато. юний лі-
тератор багато читає, пробує малювати, любить музику. особливо 
захоплюється філософськими творами григорія Сковороди. 

Мандрівники поповнили 
бюджет Хмельниччини

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ТУРИЗМ. Суб’єкти господарювання Хмельницької області торік 
сплатили до бюджетів територіальних громад 509 тисяч гривень ту-
ристичного збору, що на 53 тисячі гривень більше попереднього року.

Як повідомили в прес-службі ДФС області, лідером у туристичній 
галузі традиційно залишається місто Кам‘янець-Подільський. Поміт-
но розвивається туристична галузь у Хмельницькому, Летичівському, 
Славутському, Шепетівському, Старокостянтинівському та Ізяслав-
ському районах. «Систематичне збільшення надходжень туристично-
го збору за незмінної ставки свідчить про позитивну динаміку турис-
тичної привабливості нашого краю, адже туристичний збір — своєрід-
ний індикатор розвитку туризму», — йдеться в публікації.

В очікуванні медалей 
ОБ’ЄДНАВЧА ПРИСТРАСТЬ. 9 лютого в чаші  35-тисячного  
стадіону південнокорейського міста Пхьончхан запалав 
вогонь  XXIII зимових Олімпійських ігор

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

У Пхьончхані розігра-
ють 102 медалі у 15 ви-

дах спорту. Усього висту-
плять 92 країни-учасниці, з 
них Еквадор, Еритрея, Косо-
во, Малайзія, Нігерія та Сін-
гапур проведуть дебют зимо-
вих ігор.

Тож у яких видах спор-
ту в українських олімпійців є 
шанси на високі місця і меда-
лі на Олімпіаді-2018? Цілком 
виправдано, що найбільші 
медальні надії на Олімпіаді у 
Пхьончхані українські вболі-
вальники покладають на ві-
тчизняних біатлоністів. Вони 
матимуть шанс вибороти ме-
далі в 11 гонках. Перша — жі-
ночий спринт. 

Попри сім  годин різни-
ці в часі між Сеулом та Киє-
вом, українські вболівальни-

ки матимуть змогу стежити 
за біатлонними змаганнями 
на Олімпіаді в доволі зручний 
обідній час.

Для 29-річного Олексан-
дра Абраменка це вже бу-
дуть четверті в кар’єрі Олім-
пійські ігри.

На попередній Олімпіаді у 
Сочі український фристай-
ліст посів 6-те місце.

Проте щодо Ігор у Пхьонч-
хані, то тут серйозні прогнози 

щодо українця робити склад-
но, адже весь попередній се-
зон Олександр пропустив че-
рез операцію на коліні.

Досвідчена українська 
лижниця Валентина Шев-
ченко, яка брала участь у чо-
тирьох Олімпіадах поспіль 
із 1998 року, а на Іграх у Со-
чі була прапороносцем збір-
ної України, на Олімпійські 
ігри-2018 не потрапила. 

Україну в лижних гонках 
у Південній Кореї представ-
лятимуть Тетяна Антипен-
ко, Марина Анцибор, Олек-
сій Красовський та Андрій 
Орлик.

Уперше на зимовій Олімпі-
аді Україна буде представле-
на у скелетоні. 

19-річний скелетоніст Вла-
дислав Гераскевич — один 
з наймолодших учасників 
української збірної. У цьому 
сезоні спортсмен брав участь 
у шести Кубках світу. За під-
сумками виступів у цьому се-
зоні юний українець посів 46-
те місце у світовому рейтингу 
й,  можливо, здивує на дебют-
ній для себе Олімпіаді.

До речі, медалі нинішньої 
Олімпіади передають тра-
диції й культуру корейської 
нації. Один з основних еле-

ментів дизайну — корей-
ський алфавіт хангиль, на-
писи на ньому говорять про 
зусилля спортсменів з усьо-
го світу, що спільно привно-
сять молодість, солідарність 
і національне надбання на 
арену Олімпійських ігор. Це 
співзвучно з лозунгом Ігор — 
«Об’єднавча пристрасть».

На лицьовому боці медалі 
— діагональні лінії, які сим-
волізують історію Олімпій-
ських ігор, на зворотному — 
певна спортивна дисципліна. 
Стрічку для медалей створе-
но з традиційних корейських 
тканин.  У Міністерстві мо-
лоді та спорту вже оголоси-
ли суми призових, якими ві-
тчизняних олімпійців зао-
хочують боротися за меда-
лі. Так, за кожне здобуте у 
Пхьончхані «золото» спортс-
мен отримає 125 тисяч до-
ларів, «срібло» — 80 тисяч, 
«бронзу» — 55 тисяч доларів.

Загалом за всю історію ви-
ступів наші спортсмени на 
зимових Олімпійських іграх 
вибороли 7 медалей різного 
ґатунку.

Чи врожайним виявиться  
Пхьончхан, дізнаємося вже 
незабаром.  Тож уболіваймо 
за наших!

Україну представляють  
33 атлети у 9 з 15 видах спорту  
ü Біатлон: юлія Джима, олена Підгрушна, Валентина Семерен-

ко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Сер-
гій Семенов, Артем Прима, Дмитро Підручний, Володимир Сємаков, 
Артем Тищенко.
ü Фігурне катання: олександра Назарова — Максим Нікітін 

(танці на льоду), Анна Хниченкова (одиночне катання), Ярослав Па-
ніот (одиночне катання).
ü Санний спорт: олена Стецків (одиночка), олена Шхумова 

(одиночка), Андрій Мандзій (одиночка), Антон Дукач (одиночка), Ро-
ман Захарків — олександр оболончик (двійка).
ü Фристайл: олександр Абраменко (акробатика), ольга Полюк 

(акробатика), Тетяна Петрова (могул).
ü Лижні гонки: Тетяна Антипенко, Марина Анцибор, олексій 

Красовський, Андрій орлик.
ü Гірськолижний спорт: Іван Ковбаснюк, ольга Книш.
ü Сноубординг:  Аннамарі Данча.
ü Скелетон: Владислав гераскевич.
ü Лижне двоборство: Віктор Пасічник.

Український прапор на церемонії відкриття Зимових Ігор-2018 несла олімпійська  
чемпіонка  капітан жіночої збірної з біатлону Олена Підгрушна
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