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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 13 грудня 2017 року
USD 2717.7106 EUR 3197.6583 RUB 4.6191 / AU 337240.71 AG 4288.55 PT 240245.62 PD 273673.46

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

ЦИФРА ДНЯ

РЕКС ТІЛЛЕРСОН:
«Режим санкцій 

залишатиметься 
незмінним, поки 

вторгнення Росії в Україну 
не буде припинене  

і Україна не відновить 
територіальну 

цілісність».

Канада конкретизує 
допомогу 

ПАРТНЕРСТВО. Палата громад Канади надала уряду реко-
мендації щодо подальшого стратегічного партнерства з Украї-
ною, про що йдеться у звіті Постійного комітету з питань оборо-
ни Палати громад Канади «Підтримка Канадою України в час 
кризи та збройного конфлікту».

Канадські парламентарії запропонували 17 рекомендацій на 
підтримку України. Зокрема, наголошується, щоб уряд Канади 
надав летальне озброєння Україні для захисту її суверенітету від 
російської агресії за умови, що Україна продемонструє як актив-
но працює над викоріненням корупції у всіх гілках влади. Пар-
ламентарії також рекомендують ввести Україну до канадсько-
го контрольного списку торгівлі автоматичною вогнепальною  
зброєю, здійснювати обмін розвідувальною інформацією, нада-
вати Україні дані спостереження із супутника «РАДАРСАТ-2».

Уряду Канади рекомендовано оголосити й план запроваджен-
ня безвізового режиму для наших громадян, повідомляє УНІАН. 
А також — створити можливість кваліфікованим українцям по-
давати заявки на подорожування та роботу в Канаді на період 
до одного року. 

14,3 млн євро
надає уряд Німеччини в розпорядження 
Дитячого фонду ООН для забезпечення 

доступу до питної води поблизу лінії 
розмежування на Донбасі

Державний секретар США про  агресивну політику РФ, 
із чим за океаном аж ніяк не можуть погодитися
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ФРОНТОВИЙ ЩОДЕННИК

Якщо не налагодити в Україні 
впорядковану систему 
фумігації зерна, кількість 
скарг на його якість дедалі 
зростатиме

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Оновлений «Охматдит» скоро прийматиме пацієнтів
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Глава уряду Володимир Гройсман наполягає, щоб за два місяці 
повноцінна діагностика й лікування відбувалися в стінах уже модернізованого комплексу

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Цього разу міністри приді-
лили більше часу ухва-

ленню рішень. Перше з них 
стосувалося введення в екс-

плуатацію першої черги онов-
леного комплексу Національ-
ної дитячої спеціалізова-
ної лікарні «Охматдит» і по-
вноцінного запуску її роботи. 
Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман підкреслив, що до-

будова «Охматдиту» тривалий 
час була лише обіцянкою. Усі 
роботи відновили півтора року 
тому. «Я не можу дозволити 
собі такої розкоші пообіцяти і 
потім забути обіцянки. Своїм 
прикладом хочу змусити полі-

тиків відповідально ставитися 
до людей. Суспільство заслу-
говує на шану й повагу. Пів-
тора року тому дав обіцянку 
добудувати першу чергу лі-
карні «Охматдит». І зараз ми 
ухвалюємо рішення про по-

вноцінний запуск першої чер-
ги комплексу», — наголосив 
глава уряду. Тепер завдан-
ня МОЗ — зробити так, щоб  
за два — три місяці лі-
карня прийняла перших 
пацієнтів.

Медики в погонах 
витягли з того світу 
тисячі українських 
воїнів на полі бою та в 
польових госпіталях

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
be

re
m

en
no

st
-p

o-
ne

de
ly

am
.c

om

Борошно проти 
вроджених вад

НА ЧАСІ. Чому в Україні 
уникають ефективних 

у світі методів 
профілактики?



14 грудня 2017 року, четвер, № 236 www.ukurier.gov.ua 13

ДОКУМЕНТИ

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

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: F11G5566- F11G5577
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (житлова, нежитлова), земельні  

ділянки, основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

27.12.2017; 12.01.2018; 26.01.2018; 09.02.2018;
23.02.2018; 12.03.2018; 26.03.2018; 10.04.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (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/29583-asset-sell-id-139720

Номер лота: F11G5578
F11G5580- F11G5607
F11G5621- F11G5625

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами, дебі-
торська заборгованість.

Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

27.12.2017; 12.01.2018; 26.01.2018; 09.02.2018;
23.02.2018; 12.03.2018; 26.03.2018; 10.04.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (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/29364-asset-sell-id-139148
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/29584-asset-sell-id-139721
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/29481-asset-sell-id-139453

Оголошення 
про затвердження умов реалізації 837 та 1274 одиниць майна  

(активів) банку шляхом безпосереднього його продажу фізичним  
та/або юридичним особам 

Найменування банку АТ «Дельта Банк»
Назва майна Банківське обладнання, меблі, комп’ютерна та офісна 

техніка та інші основні засоби
Місце проведення безпосереднього 
продажу юридичній чи фізичній особі

Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку  
www.deltabank.com.ua та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Дати проведення безпосереднього 
продажу юридичній  
чи фізичній особі:

Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку  
www.deltabank.com.ua та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/

Посилання на оголошення про прове-
дення безпосереднього продажу, роз-
міщене на веб-сайті Фонду

http://torgi.fg.gov.ua/direct_sale/

Контактний телефон (044) 500-00-18

Балаклійський районний суд Харківської області викликає Українця Любоми-
ра Богдановича, 17.10.1976 р. н., уродженця с. Ч. Донець  Балаклійського району 
Харківської області, останнє відоме місце мешкання: смт Донець Балаклійського 
району Харківської області, вул. Спортивна, 9-А, кв. 90, як відповідача по цивіль-
ній справі № 610/2634/17, 2/610/1129/2017 за позовом Українець Антоніни Леоні-
дівни до Українця Любомира Богдановича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи відбудеться 20.12.2017 р. о 09.30 за адресою: вул. Соборна, 87, 
м. Балаклія Харківської області, під головуванням судді Тімонової В.М. 

Відповідачу, у разі незгоди з позовом, слід подати заперечення проти позову та 
докази, якими він їх обґрунтовує.

У разі неявки відповідача на судове засідання в зазначений день та час без по-
важних причин, ненадання заперечень, заяв, клопотань та доказів, справу буде 
розглянуто за відсутності відповідача на підставі наданих доказів. 

Суддя В.М. Тімонова
Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 

Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Шуміленка Леоніда Олексійовича до Шуміленко Ольги Володимирівни про 
визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідачка Шуміленко Ольга Володимирівна (остання відома адреса: 85000, 
Донецька обл., м. Добропілля, м-н Молодіжний, буд. 22, кв. 34) викликається на 
08 год. 30 хв. 20 грудня 2017 року до Добропільського міськрайонного суду Доне-
цької області, кабінет № 2, для участі у розгляді справи. До розгляду справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні до-
кази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання заінтересованої особи необхідно 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутнос-
ті на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Мацишин Л.С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Публічного 
акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк», право-
наступника ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та гарантія» до Петішо-
ва Олександра Івановича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

Відповідач по справі: Петішов Олександр Іванович (адреса: вул. Те-
атральна, 19, м. Вуглегірськ, Донецька область) викликається на 18 
грудня 2017 року о 8 год. 00 хв. до суду, кабінет № 306, для участі в роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О.М. Павленко

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Пінчак Юлію Анатоліївну, 31 жовтня 1987 року народження, 
як відповідачку в справі за позовом Тарана Романа Миколайовича до Пінчак Юлії Анатоліївни, треті особи: Тонка-Таран Оле-
на Миколаївна, Орган опіки та піклування виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, про позбавлен-
ня батьківських прав та стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, у судове засідання, яке призначено на 18 
грудня 2017 року о 09 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 214.

У разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними в ній матеріалами.
Суддя B.C. Сердинський

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87555, м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом Воробей Марини Геннадіївни до  Воробей Юрія Ми-
колайовича про розірвання шлюбу.

Воробей Юрій Миколайович, зареєстрований за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Грабовець-
ка, буд. 119, кв. 56 , викликається для участі у розгляді справи, що відбудеться 18.12.2017р. о 08.45 год.

Суддя Скрипниченко Т.І.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях №№ 42017010000000191, 
42017010000000192, 42017010000000193, 42017010000000194, 42017010000000195, 
42017010000000196, 42017010000000197 за фактом вчинення злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

В межах вищезазначених кримінальних проваджень стосовно вказаних осіб зібра-
но достатньо доказів для повідомлення про підозру, у зв’язку із викладеним на вико-
нання положень ст. 297-5 КПК України пропоную підозрюваним Арабаджієву Володи-
миру Івановичу, 04.10.1953 року народження, Дрібному Віктору Івановичу, 17.08.1956 
року народження, Сумуліді Миколі Георгійовичу, 19.01.1944 року народження, Рога-
чову Дмитру Миколайовичу, 09.06.1976 року народження, Овдієнку Олександру Дми-
тровичу, 05.08.1965 року народження, Федоркіну Сергію Івановичу, 18.07.1951 року 
народження, Гривковковському Едуарду Миколайовича, 19.08.1969 року народжен-
ня, прибути разом із своїм захисником до прокуратури Автономної Республіки Крим  
(м. Київ, вул. Ділова, 24, перший поверх) 15.12.2017р. (з 09.00 до 18.00 год.), для про-
ведення вказаної процесуальної дії.

Харківське обласне територіальне  
відділення Антимонопольного  

комітету України 
повідомляє про розміщення на офіційно-
му веб-сайті Комітету http://www.amc.gov.
ua рішень адміністративної колегії те-
риторіального відділення від 03.10.2017 р. 
№ 129-р/к у справі № 2/12-70-17 що-
до ТОВ «Паритет Меблі» (код ЄДРПОУ 
– 35728441), від 03.10.2017 № 130-р/
к у справі № 2/12-69-17 щодо ПП «ВКФ 
«Оксамит» (код ЄДРПОУ – 20642114),  
від 03.10.2017 № 131-р/к у справі  
№ 2/12-68-17 щодо ФОП Мимрікової Р.Є. 
(ІПН – 2085615698).

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Бардашевського Віктора 
Володимировича та Бардашевського Оле-
га Вікторовича як обвинувачених у кримі-
нальному провадженні № 296/12587/15-к 
по обвинуваченню у вчиненні криміналь-
ного правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 
ст. 260 КК України, під головуванням суд-
ді Покатілова O.Б. в підготовче судове за-
сідання, що відбудеться 30 січня 2018 ро-
ку об 11.00 год. у приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за 
адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 
1, зал № 9 (каб. 300).

Явка обвинувачених в судове засідання 
обов’язкова.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбу-
деться в приміщенні суду 19 грудня 2017 ро-
ку об 11 годині 10 хвилин, як відповідача Те-
рещенка Артема Миколайовича по цивільній 
справі № 433/2347/16-ц за позовом Терещен-
ко Ольги Юріївни, інтереси якої представляє 
Камінський Володимир Володимирович, до 
Терещенка Артема Миколайовича, треті осо-
би: ЗАТ «ПУМБ», ПАТ «Альфа-Банк», Тере-
щенко Тетяна Олексіївна, Терещенко Микола 
Степанович та Пільтенко Поліна Миколаївна, 
про поділ спільного майна подружжя.

У разі неявки Терещенка Артема Микола-
йовича судове засідання буде проведено без 
участі останнього в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя Суський О.І.

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 грудня 2017 р. № 939 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 «Про 
порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допо-
моги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям 
надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і 
рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей» (ЗП 

України, 1992 р., № 7, ст. 182; 1994 р., № 1, ст. 23; 1995 р., № 8, ст. 191; Офіційний ві-
сник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1998 р., № 48, ст. 1756; 1999 р., № 15, ст. 609; 
2000 р., № 7, ст. 275; 2001 р., № 31, ст. 1393; 2003 р., № 47, ст. 2442; 2006 р., № 22, 

ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 48, ст. 3200; 2008 р., № 27, ст. 840; 2009 р., № 85, ст. 2876; 
2011 р., № 56, ст. 2243, № 84, ст. 3078, № 99, ст. 3621; 2012 р., № 81, ст. 3272, № 85, 

ст. 3459; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238, № 86, ст. 2431; 2015 р., № 9, 
ст. 240; 2016 р., № 20, ст. 805, № 79, ст. 2638, № 101, ст. 3309) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 грудня 2017 р. № 939

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  від 17 липня 1992 р. № 393

1. Абзац третій пункту 1 після слів «служба в органах внутрішніх справ України» 
доповнити словами «, органах і підрозділах цивільного захисту».

2. В абзаці першому пункту 2 слова «, Цивільної оборони України» виключити, а сло-
ва «особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних си-
туацій, Державної інспекції техногенної безпеки» замінити словами «особам середньо-
го, старшого і вищого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту».

3. У пункті 3:
1) в абзаці третьому підпункту «б», абзацах другому та восьмому підпункту «в» 

слова «, Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населен-
ня від наслідків Чорнобильської катастрофи» виключити;

2) в абзаці п’ятнадцятому підпункту «в» слова і цифри «пунктами 2 і 3 статті 2 За-
кону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» замінити словами і цифрами «пунктами 2 і 3 частини 
другої статті 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоак-
тивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

3) в абзаці вісімнадцятому підпункту «в» слова «державної пожежної охорони в її 
підрозділах» замінити словами «органів і підрозділів цивільного захисту».

4. В абзаці першому пункту 10 слова «Державної інспекції техногенної безпеки,» виключити.
5. В абзаці четвертому пункту 11 та абзаці першому пункту 14 слова «Міністерством 

надзвичайних ситуацій,» і слова «Державною інспекцією техногенної безпеки,» виключити.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 6 грудня 2017 р. № 949 
Київ

Про внесення змін до деяких постанов  
Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 6 грудня 2017 р. № 949

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці другому пункту 5 Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних 
зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 8 травня 1996 р. № 486 (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 
318; Офіційний вісник України, 2012 р., № 22, ст. 834, № 81, ст. 3283; 2013 р., № 82, 
ст. 3041), слово «Держземагентства» замінити словом «Держгеокадастру».

2. У Порядку визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського ви-
робництва, які підлягають відшкодуванню, затвердженому постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1279 «Про розміри та Порядок визначен-
ня втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають 
відшкодуванню» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 40; 2004 р., № 15, 
ст. 1048; 2010 р., № 55, ст. 1867; 2011 р., № 85, ст. 3102; 2016 р., № 61, ст. 2078):

1) абзац перший пункту 1 після слів «багаторічних насаджень» доповнити сло-
вом «, перелогів»;

2) у пункті 2 слова «лісових угідь» і «лісогосподарських угідь» замінити словами 
«лісових земель і чагарників»;

3) у пункті 3: 
абзац четвертий викласти у такій редакції:
«Для визначення показника зниження продуктивності сільськогосподарських 

угідь використовуються дані агрохімічної паспортизації земельних ділянок, а для лі-
сових земель і чагарників – дані лісотаксації.»;

абзац п’ятий виключити;
4) в абзаці першому пункту 4 слова «сільськогосподарських і лісових угідь», 

«угідь» замінити відповідно словами «сільськогосподарських угідь, лісових земель і 
чагарників», «земельних ділянок»;

5) у таблиці до Порядку:
у назві слова «лісових угідь» замінити словами «лісових земель і чагарників»;
назву графи «Група лісів» викласти в такій редакції:
«Категорія лісів»;
у тексті цифри «I» і «II» замінити відповідно цифрами «1–3» і «4».
3. В абзаці другому пункту 12 Положення про проведення концесійного конкурсу 

та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної влас-
ності, які надаються у концесію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 12 квітня 2000 р. № 642 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 15, ст. 625; 2004 
р., № 19, ст. 1322; 2011 р., № 79, ст. 2909), слово «Держземагентства» замінити сло-
вом «Держгеокадастру».

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 87 «Про порядок 
використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і павод-
ків» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 5, ст. 188; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2009 р.,  
№ 69, ст. 2384; 2012 р., № 22, ст. 834):

1) у пункті 3 постанови слова «Державному агентству земельних ресурсів» замі-
нити словами «Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру»;

2) в абзаці сьомому пункту 6 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, 
слово «Держземагентством» замінити словом «Держгеокадастром».

5. В абзаці другому пункту 6 Порядку проведення моніторингу реалізації Генераль-
ної схеми планування території України і тексті заходів з реалізації Генеральної схе-
ми планування території України, затверджених постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 29 серпня 2002 р. № 1291 «Про забезпечення реалізації Закону України «Про 
Генеральну схему планування території України» (Офіційний вісник України, 2002 р.,  
№ 36, ст. 1695; 2012 р., № 77, ст. 3120), слово «Держземагентство» у всіх відмінках 
замінити словом «Держгеокадастр» у відповідному відмінку.

6. У Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів, затверджено-
му постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 848 (Офіційний 
вісник України, 2007 р., № 46, ст. 1885; 2012 р., № 1, ст. 21; 2013 р., № 53, ст. 1934):

1) у пункті 5 слова «територіальними органами земельних ресурсів» замінити сло-
вами «територіальними органами Держгеокадастру»;

2) у пункті 7 слова «територіальним органам земельних ресурсів» замінити слова-
ми «територіальним органам Держгеокадастру»;

3) у пункті 9 слова «територіальними органами земельних ресурсів» замінити сло-
вами «територіальними органами Держгеокадастру»;

4) в абзаці другому пункту 10 слово «Держземагентству» замінити словом «Держ-
геокадастру».

7. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р.  
№ 1399 «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи вико-
навчої влади» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793):

позицію
«Держземагентство                             1  150»
замінити такою позицією:
«Держгеокадастр                      1  150».
8. Абзаци другий – четвертий пункту 6 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ри-

зику від провадження господарської діяльності у сфері землеустрою і визначається 
періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держав-
ною службою з питань геодезії, картографії та кадастру, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1207 (Офіційний вісник України, 
2013 р., № 1, ст. 16; 2014 р., № 77, ст. 2193; 2015 р., № 46, ст. 1472; 2016 р., № 99, ст. 
3212), викласти в такій редакції:

«для суб’єктів господарювання, що віднесені до високого ступеня ризику, –  
не частіше одного разу на два роки;

для суб’єктів господарювання, що віднесені до середнього ступеня ризику, –  
не частіше одного разу на три роки;

для суб’єктів господарювання, що віднесені до незначного ступеня ризику, –  
не частіше одного разу на п’ять років.»

9. Абзаци другий – четвертий пункту 6 критеріїв, за якими оцінюється ступінь ри-
зику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здій-
снення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезич-
ною і картографічною діяльністю Державною службою з питань геодезії, картогра-
фії та кадастру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листо-
пада 2013 р. № 976 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 6, ст. 162; 2015 р., № 46,  
ст. 1472), викласти в такій редакції:

«для суб’єктів господарювання, що віднесені до високого ступеня ризику, –  
не частіше одного разу на два роки;

для суб’єктів господарювання, що віднесені до середнього ступеня ризику, –  
не частіше одного разу на три роки;

для суб’єктів господарювання, що віднесені до незначного ступеня ризику, –  
не частіше одного разу на п’ять років.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 
від 13 грудня 2017 р. № 959 

Київ

Про внесення зміни до пункту 1 Порядку відрахування  
до державного бюджету частини чистого прибутку 
(доходу) державними унітарними підприємствами  

та їх об’єднаннями
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
На часткову зміну абзацу першого пункту 1 Порядку відрахування до державно-

го бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприєм-
ствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23 лютого 2011 р. № 138 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 576; 2012 р., 
№ 87, ст. 3533; 2015 р., № 1, ст. 9; 2016 р., № 84, ст. 2756, № 100, ст. 3251; 2017 р., 
№ 54, ст. 1625, № 66, ст. 1951, № 69, ст. 2069), установити, що частина чистого при-
бутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами, устано-
вами та організаціями, які належать до сфери управління Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі і провадять діяльність у сфері технічного регулювання, стандар-
тизації, метрології та метрологічної діяльності, до державного бюджету за відповід-
ний період, визначається у розмірі 30 відсотків, за умови спрямування ними 45 від-
сотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на технічне переоснащення. Ви-
користання 45 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щоквартальному дер-
жавному фінансовому аудиту.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 6 грудня 2017 р. № 872-р 
Київ

Про схвалення проекту Рішення Комітету асоціації  
у торговельному складі стосовно перерахунку графіка  
скасування експортних мит, зазначеного в Додатку I-С  

і Додатку I-D до Угоди про асоціацію між Україною,  
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми  
державами-членами, з іншої сторони

Схвалити проект Рішення Комітету асоціації у торговельному складі стосовно пере-
рахунку графіка скасування експортних мит, зазначеного в Додатку I-С і Додатку I-D до 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європей-
ським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ОГОЛОШЕННЯ

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Саргалого Ігоря Вікторовича до Олішкевича 
Юрія Леонідовича як відповідачів у судове засідання 
для розгляду цивільної справи за позовом Сарголо-
го Віктора Петровича і Саргалого Ігоря Вікторовича 
до Олішкевича Юрія Леонідовича про визнання пра-
ва власності в порядку спадкування, що відбудеть-
ся 12.01.2018 року о 10 год. 20 хв. у приміщенні Ко-
рольовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 3-К.

У разі неявки в судове засідання вказаних осіб без 
поважних причин справа буде розглянута за їхньої 
відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О.П. Сингаївський

Оболонський районний суд міста Києва викли-
кає як відповідачку Гойжевську Тамару Всеволодів-
ну, (останнє відоме місце перебування: 04213, пр-т 
Г.Сталінграда, 55, кв. 25, м. Київ, у судове засідання 
на 25.01.2018 року об 11 год. 00 хв., у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом Гойжевського 
Василя Олександровича до Гойжевської Тамари Все-
володівни про визнання особи такою, що втратила 
право користування жилим приміщенням.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутність відповідачки, на підставі зібра-
них по справі доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.
Суддя Яценко Н.О.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Бикова Євгена Павловича в судо-
ве засідання для розгляду цивільної справи за позо-
вною заявою Бикової Дар’ї Владиславівни до Бикова 
Євгена Павловича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
19.12.2017 року о 15.00 год. за адресою: смт Марків-
ка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А.П. Чернік

Центральний районний суд м. Миколаєва повідо-
мляє, що слухання цивільної справи за позовом Сич 
Надії Микитівни до Шевчук Марини Леонідівни про 
визнання договору недійсним (останнє відоме міс-
це проживання: 54036, м. Миколаїв, вул. Очаківська, 
172-а), відкладено на 15.02.2018 року об 11.00 год.

У разі неявки відповідачки справа буде розгляну-
та в її відсутність.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12.
Суддя Н.П. Черенкова

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Кожемякіна Юрія Леоні-
довича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, с. Бо-
рівське, вул. Леваневського, 30) у судове засідання 
з розгляду цивільної справи за позовом Кожемякі-
ної Марини Михайлівни про розірвання шлюбу, яке 
відбудеться 27.12.2017 року о 10 годині 00 хвилин 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У 
разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 
ЦПК України.

Суддя Д.Б. Баронін

Марківський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідачку Зекант Антоніну Петрівну 
на судове засідання для розгляду цивільної справи 
за позовною заявою Кредитної спілки «Шанс 2010» 
до Зекант Антоніни Петрівни про стягнення грошо-
вих коштів.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
20.12.2017р. о 10.00 год. за адресою: смт Марківка 
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Головуючий суддя Чернік А.П.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як відповідача Гоголадзе Георгія Володи-
мировича (останнє відоме місце проживання: 93400, 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Радян-
ський, 39/1) у судове засідання з розгляду цивіль-
ної справи №428/12287/17 за позовом Гоголадзе 
Юлії Володимирівни до Гоголадзе Георгія Володи-
мировича про розірвання шлюбу, яке відбудеться 
18.12.2017 року о 13 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на 
вказане судове засідання суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.С. Журавель

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачку Овсяннікову Тетяну Миколаївну 
на судове засідання для розгляду цивільної справи 
за позовною заявою Кредитної спілки «Шанс 2010» 
до Овсяннікової Тетяни Миколаївни про стягнення 
грошових коштів.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
20.12.2017р. о 13.00 год. за адресою: смт Марківка, 
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Головуючий суддя Чернік А.П.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/8427/17 за позовом Магомедова Муса Сергойо-
вича до Магомедової Лілії Олександрівни про розірван-
ня шлюбу.

Відповідач викликається в судове засідання на 08.15 
год. 26 грудня 2017 року в приміщення Павлоградського 
міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпро-
петровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 
135, кабінет № 203. Суддя Гаврилов В.А.

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

Скадовський районний суд Херсонської області викликає Рос-
току Михайла Івановича, проживає за адресою: вул. Покровська, 
26, м. Скадовськ Херсонської області, у судове засідання як від-
повідача по цивільній справі № 663/2494/17 за позовом Заінч-
ковської Софії Михайлівни до Ростоки Михайла Івановича про 
визнання договору дійсним та визнання права власності на не-
рухоме майно.

Судове засідання відбудеться о 09.30 год. 26 грудня 2017 ро-
ку в приміщенні Скадовського районного суду Херсонської об-
ласті за адресою: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Мангу-
бінська (Пролетарська), 39, каб. № 5.

В разі неявки до судового засідання справа буде розглянута у 
відсутність відповідача за наявними доказами.

Адреса відправника Заінчковської C.M.: вул. Покровська, 26, 
м. Скадовськ Херсонської області.

Суддя Г.О. Шабрацький

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 28 ве-
ресня 2017 року по цивільній справі №2-229/10 про 
відновлення втраченого судового провадження за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Брок-
бізнесбанк» до Кеда Олександра Володимировича, 
Кеда Ніни Олександрівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором – було винесено рі-
шення про задоволення позовних вимог позивача.

Рішення може бути переглянуте судом, що його 
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою 
протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Л.М. Осіпенко

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Поповкіна Миколу Васильовича в судове засідання як 
відповідача у справі № 319/1290/17 за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться 20.12.2017 
року о 9 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Цен-
тральна, 26а, смт Більмак Більмацького району Запорізької 
області, 71001. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача в 
судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України, мо-
же бути розглянута за його відсутності. Відповідач у випад-
ку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд 
про причини неявки.

Суддя В.М. Ходько

Рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми 
від 30 листопада 2017р. позов Копиці Олексія Івано-
вича до Шабдінової Ракіне Шукейрівни, третя особа: 
Служба у справах дітей Сумської міської ради, про 
позбавлення батьківських прав – задоволено. Шаб-
дінову Ракіне Шукейрівну, 26 серпня 1992 року наро-
дження, позбавлено батьківських прав щодо її донь-
ки – Копиці Аріни Олексіївни, 10 вересня 2011 року 
народження, та стягнуто аліменти у твердій грошовій 
сумі в розмірі 500 грн щомісяця на утримання Копи-
ці Аріни Олексіївни, 10 вересня 2011 року народжен-
ня, до досягнення дитиною повноліття, які сплачува-
ти на користь батька – Копиці Олексія Івановича.

Суддя М.М. Косолап

Чернівецький районний суд (вул. Незалеж-
ності, 20, с. Мазурівка Чернівецького району Ві-
нницької області) викликає як відповідача За-
кревського Віктора Леонідовича, останнє відо-
ме місце проживання: с. Саїнка Чернівецько-
го району Вінницької області, по цивільній справі  
№ 150/671/17 (головуючий суддя Суперсон С.П.) за 
позовом Закревської Ніни Олександрівни до Закрев-
ського Віктора Леонідовича про зміну розміру алі-
ментів. Судовий розгляд справи призначено на 10 
год. 00 хв. 22 грудня 2017 року за вищевказаною 
адресою. Явка відповідача обов’язкова. В разі неяв-
ки до суду справу може бути розглянуто в його від-
сутність на підставі наявних у ній доказів.

Піщанський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання відповідача Житнюка 
Олександра Валерійовича в цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України».

Розгляд справи відбудеться 21 грудня 2017 року 
о 08 год. 45 хв. у приміщенні Піщанського районно-
го суду Вінницької області за адресою: смт Піщанка, 
вул. Вишнева, 5 Вінницької області, зал судових засі-
дань № 3. У разі неявки в судове засідання відповіда-
ча справа буде розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних в матеріалах справи доказів.

Суддя А.А. Гринишина

Охтирський міськрайонний суд Сумської області 
повідомляє, що судове засідання по цивільній справі 
за позовом Шахової Яни Михайлівни до Головка Ва-
силя Анатолійовича про стягнення аліментів на утри-
мання доньки на час навчання відбудеться о 08.00 
год. 28 грудня 2017 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Охтирка Сумської області, вул. Незалежності, 
7. У судове засідання викликається відповідач – Го-
ловко Василь Анатолійович.

Суддя Ільченко В.М.

Державне агентство резерву України 
оголошує повторний аукціон з реалізації цукру.

Аукціон відбудеться 26 грудня 2017 р. о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Горошко І.Я. (235-17-42), Холоди-

ло О.В. (235-60-87).

Детальна інформація про умови проведення аук-

ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-

зерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як 

відповідача Багдасаряна Роберта Феліксовича по 

цивільній справі № 756/8108/17 за позовом Ободо-

вської Віри Віталіївни до Багдасаряна Роберта Фелік-

совича про стягнення аліментів, розгляд якої призна-

чено на 21.02.2018 о 17.20 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 

№18, суддя Васалатій К.А. У разі неявки справу бу-

де розглянуто у відсутності відповідача.

Рубіжанський міський суд викликає Пономарен-
ка Сергія Олександровича в судове засідання, як від-
повідача у цивільній справі № 425/2796/17 за позо-
вною заявою Пономаренко Лариси Миколаївни до 
Пономаренка Сергія Олександровича про розірван-
ня шлюбу та визначення місця проживання дитини, 
яке відбудеться 22 грудня 2017 року о 15.00 годині 
в приміщенні Рубіжанського міського суду за адре-
сою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34 (каб. 11-а).

У випадку вашої неявки суд врахує це та розгля-
не справу 28 грудня 2017 року о 09 годині 00 хвилин.

Суддя Д.С. Коваленко

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів, які належать  

ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» 
Номери лотів F49GL622,  F49GL623,  

F49GL625,  F49GL629
Короткий опис активів  
(майна) в лотах

Права вимоги за кредитни-
ми договорами:
-1002.1.08/ДЖ-15 від 
15.04.2008; 
- 0118/01-05 від 18.01.2008; 
- 108.1.08/Д(І)-1 від 
16.05.2008; 
- 7.1.07/ІЖ-15 від 
29.10.2007.

Електронна адреса для досту-
пу до відкритих торгів (аукціо-
ну)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих 
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

09.01.2018

Час проведення відкритих  
торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону

Точний час початку про-
ведення відкритих тор-
гів (аукціону)/електронно-
го аукціону по кожному ло-
ту вказується на веб-сайті 
www.prozorro.sale

Детальна інформація  
щодо лотів

http://www.fg.gov.ua/ 
not-paying/liquidation/ 
40-aktyv-bank/29058- 
asset-sell-id-138235

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Зінченко А.С.) викликає в судове засідання від-
повідачку Костанди Світлану Володимирівну в справі за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансо-
ва компанія «Довіра та Гарантія» про стягнення заборгова-
ності.

Останнє місце проживання відповідачки: вул. Фрунзе, 
буд. 130, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 22 грудня 2017 р. о 13.30 
год. (резервна дата на 2 січня 2018 року о 13.30 год.) за адре-
сою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за її 
відсутністю.

Товариство з обмеженою  
відповідальністю «Перша  

кредитно-фінансова компанія», 
код ЄДРПОУ 33939497, місцезнаходження: 03150, 
м. Київ, вул. Предславинська, 34-Б, повідомляє про 
прийняття 7 грудня 2017 року загальними зборами 
учасників рішення про подання до Національної ко-
місії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг заяви про виключення ін-
формації про фінансову установу з Державного реє-
стру фінансових установ.

Дружківський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 
84200, Донецька обл., м. Дружківка, вул.Енгельса, 45) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 
15.12.2017 о 15:00 до Безсонова (Полівода) Світлана Вла-
диславівна (останнє відоме місце реєстрації: 84205, Доне-
цька обл., м. Дружківка, вул. Карла Маркса, буд. 5, кв. 339) 
справа № 229/3764/17, суддя Гонтар А. Л.

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

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Колесникова Андрія Івановича на 
судове засідання для розгляду цивільної справи за 
позовною заявою Кредитної спілки «Шанс 2010» до 
Колесникова Андрія Івановича про стягнення грошо-
вих коштів.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
20.12.2017р. о 15.00 год. за адресою: смт Марківка, 
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України. 

Головуючий суддя Чернік А.П.

До суду як обвинувачені викликаються Сергеєнкова Іри-
на Анатоліївна, 29.03.1969 р.н., яка зареєстрована за адре-
сою: вул. Центральна, 141/1, смт Біловодськ, Біловодський 
район, Луганська область, та Пронько Юрій Олександрович, 
02.04.1962 року народження, зареєстрований за адресою: 
вул. Юрченка, 92, с. Бараниківка, Біловодський район, Лу-
ганська область, у підготовче судове засідання в об’єднаному 
кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110 КК України, яке від-
кладено на 11 годину 30 хвилин 26 грудня 2017 року та відбу-
деться в приміщенні суду за адресою: вул. Луганська, 30, смт 
Біловодськ, Луганська область.

З дня опублікування оголошення, обвинувачені вважають-
ся повідомленими про дату, час та місце слухання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Є.О. Соболєв

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Сердюка Сергія Юрійовича в су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовною заявою Сердюк Тетяни Федорівни до Сердю-
ка Сергія Юрійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
21.12.2017р. о 14.00 год. за адресою: смт Марківка, 
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Головуючий суддя Чернік А.П.

Кремінський районний суд Луганської облас-
ті, 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/414/208/2017 стосовно Чуба Сергія 
Михайловича обвинуваченого за ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 27 грудня 2017 року о 09 годи-
ні 30 хвилин.

Суддя Є.М. Акулов

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

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, пові-
домляє, що 1 листопада 2017 року по цивільній справі №426/12635/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії Луганського обласного управління AT 
«Ощадбанк» до Кривошеєва Дмитра Валерійовича, Кривошеєва Вале-
рія Івановича, Кривошеєвої Олени Іванівни про стягнення заборгова-
ності за Договором про іпотечний кредит № 234 від 09.04 2008 року – 
було винесено заочне рішення про задоволення позовних вимог пози-
вача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за 
письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня 
отримання його копії.

Суддя В.О. Половинка

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Куліченко Любов 
Сергіївну, що судове засідання у справі за позовом Мельничук Г.О., 
Глембоцької В.Г. до Куліченко Л.С. про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням, зобов’язання вчинити 
дії, відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва  
(м. Київ, вул. Хорива, 21, зал с.з. № 6) під головуванням судді Василь-
ченка О.В. 30 травня 2018 року об 11 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. Представ-
ник повинен мати при собі довіреність та документ, що посвідчує 
його особу.

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

Арцизький районний суд Одеської області викликає Черномиса Володимира Олек-
сандровича, 14 травня 1958 року народження, як відповідача по цивільній справі  
№ 492/1210/17 за позовом Черномис Тетяни Олександрівни до Черномиса Володимира 
Олександровича, треті особи – Арцизька міська рада Одеської області, Черномис Пав-
ло Володимирович, Черномис Олена Володимирівна, про визнання особи такою, що 
втратила право користування житловим приміщенням. Розгляд справи призначено на 
14.12.2017 року о 14 год. 00 хв., 21.12.2017 року об 11 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизько-
го районного суду Одеської області за адресою: м. Арциз Одеської області, вул. Собор-
на, 29, суддя Черевата В.І., тел./факс: (04845) 3-16-64, 3-14-38 та пропонує надати запе-
речення проти позову та докази, якими вони обґрунтовуються.

Суд роз’яснює Черномису Володимиру Олександровичу, що відповідно до ст. 74 ЦПК 
України, з опублікуванням оголошення по виклик його до суду, він вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки Черномиса Володимира Олексан-
дровича в судове засідання або неповідомлення про причину неявки, суд може ухвалити 
заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

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 обвинувачену 
Конопльову Світлану Юріївну, 27.11.1964 р.н., яка за-
реєстрована за адресою: Луганська область, Новоай-
дарський район, м. Щастя, вул. Енергетиків, буд. 18, 
кв. 63, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 04.01.2018 року об 11.00 год. у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. 
Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано 
запобіжний 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 порядку 
передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Київський окружний адміністративний суд викли-
кає Громадську раду доброчесності в судове засідан-
ня, що призначене на 9 лютого 2018 р. об 11 год. 00 
хв. у справі № 826/10049/17 за позовом Вовка П.В. до 
Громадської ради доброчесності, третя особа: Вища 
кваліфікаційна комісія суддів України про визнання 
протиправним та скасування висновку та рішення, 
яке відбудеться за адресою: м. Київ, бул. Лесі Україн-
ки, 26, під’їзд 1, поверх 6.

Суддя Виноградова О.І.

Васильєв Микола Вікторович та Васильєва Олена 
Кузьмівна, останнє відоме місце реєстрації: м. Доку-
чаєвськ Донецької області, вул. Центральна, буд. 41, 
кв. 2, викликаються в судове засідання до Пологів-
ського районного суду Запорізької області як відпо-
відачі по цивільній справі №324/1079/16 за позовом 
ПАТ «Український Бізнес Банк» до Васильєва Мико-
ли Вікторовича та Васильєвої Олени Кузьмівни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором, 
яке відбудеться 22.12.2017 року о 13 год. 00 хв. у 
приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. По-
логи Запорізької області.

Суддя Іванченко M.B.

Макарівський районний суд Київської області ви-
кликає за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Рос-
товського, буд. № 35, зал судових засідань № 2, на 
30.01.2018 року о 15 год. 00 хв. відповідача Линь-
ка Євгена Володимировича по цивільній справі  
№ 370/1932/16-ц за позовом Ярошенка Миколи Ан-
дрійовича до сільського голови с. Червона Слобода 
Макарівського району Панової Валентини Миколаїв-
ни, Линька Євгена Володимировича про визнання дій 
неправомірними та стягнення моральної шкоди.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н.Б. Мазка

Бородянський районний суд Київської області по 
цивільній справі за позовом ТОВ «Клуб Гурме» до 
Єгорова Ернеста Івановича про стягнення матеріаль-
них збитків, викликає до суду (адреса: Київська об-
ласть, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) Єгоро-
ва Ернеста Івановича, який проживав за останньою 
відомою суду адресою: вул. Центральна, 24, смт Бо-
родянка Бородянського району Київської області, як 
відповідача на 11 січня 2018 року о 15 годині 00 хви-
лин. У разі неявки справа буде розглянута за вашої 
відсутності.

Суддя Міланіч A.M.

Новопсковський районний суд Луганської області 
11.07.2016 року ухвалив рішення по цивільній спра-
ві ЄУ № 420/1084/16-ц за позовом Колейник Альфії 
Габбясівни до Колейника Сергія Миколайовича про 
стягнення аліментів на утримання неповнолітньої ди-
тини.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 223 ЦПК 
України, рішення суду набирає законної сили після 
закінчення строку для подання апеляційної скарги, 
якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі по-
дання апеляційної скарги рішення, якщо його не ска-
совано, набирає законної сили після розгляду спра-
ви апеляційним судом.

В.о. голови суду В.В. Пронька

Дніпровський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання відповідачку Узлян Інну Юріїв-
ну (останнє відоме місце проживання відповідачки:  
м. Київ, бул. Ярослава Гашека, 8-А, кв. 50) по цивіль-
ній справі за позовом Узляна Ігоря Григоровича до 
Узлян Інни Юріївни про розірвання шлюбу, яке від-
будеться 12 лютого 2018 року о 09 год. 30 хв. у при-
міщенні Дніпровського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108.

У разі неявки відповідачки Узлян І.Ю. – справа бу-
де розглянута в її відсутність.

Суддя Астахова О.O.

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при 

здійсненні судового провадження, викликає як обви-
нуваченого Пащенка Юрія Олексійовича, 21.05.1961 
року народження, зареєстрованого за адресою: Лу-
ганська область, м. Первомайськ, кв-л 60 років СРСР, 
буд. 9, кв. 52, за матеріалами кримінального прова-
дження № 425/1486/17, 1-кп/425/266/17, на підставі 
обвинувального акта відносно Пащенка Ю.О. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Пащенку Ю.О. необхідно прибу-
ти до підготовчого судового засідання, яке відбудеть-
ся 15 січня 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Ру-
біжанського міського суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Рубіжне, вул. Миру, 34. Після опублікування 
оголошення в пресі, обвинувачений вважається по-
відомленим про дату, час та місце розгляду справи. 
У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.              Суддя Я.М. Синянська

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 18 липня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за 
№ 2201613000000331 відносно Сидоренко Світла-
ни Анатоліївни у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

До суду як обвинувачена викликається Сидоренко 
Світлана Анатоліївна. У судове засідання, яке відкла-
дено на 30 січня 2018 року о 13 годині 00 хвилин та 
відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул. Лу-
ганська, буд. 30, смт Біловодськ Луганської області.

З дня опублікування оголошення, обвинувачена 
вважається повідомленою про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Т.В. Кускова

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 16 травня 2017 року прийнято до 
провадження обвинувальний акт, внесений до Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань 
за № 22015130000000137 відносно Нікішина Євгена 
Геннадійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Нікішин 
Євген Геннадійович у судове засідання, яке відкладе-
но на 17 січня 2018 року о 10 годині 30 хвилин та від-
будеться в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення, обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце слу-
хання справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя Ю.Ю. Цимбал

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального  

судового провадження
Обвинувачена Захарова Ксенія Олексіївна, 25.04.1979 ро-

ку народження, зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, Станично-Луганський район, смт Петропавлівка, 
пров. Сєвєрний, 12, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в підготовче судове засідання в 
порядку спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 22 січня 2018 року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні Бі-
ловодського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30, для 
участі у підготовчому судовому засіданні як обвинувачена.

Повістка про виклик обвинуваченої направлена їй за адре-
сою: останнього місця проживання, а саме: вул. Республі-
канська, 21/3, м. Щастя, Новоайдарський район, Луганська 
область. Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття 
обвинуваченої передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Є.О. Соболєв

Повістка про виклик обвинуваченої в підготовче  
судове засідання, по якому здійснювалося  

спеціальне досудове розслідування
Для участі в підготовчому судовому засіданні ви-

кликається в порядку спеціального судового прова-
дження обвинувачена Захарова Людмила Миколаїв-
на, 27.09.1960 року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1  
КК України, відповідно до вимог ч. 1 ст. 297-1 КПК 
України. Слухання справи відбудеться 9 січня 2018 
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Біловод-
ського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик до суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченої передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В.А. Карягіна

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по спра-
ві № 409/1374/17 за позовом Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ до Ва-
щенка Сергія Олеговича про відшкодування витрат, 
пов’язаних з утриманням у Дніпропетровському дер-
жавному університеті внутрішніх справ під час на-
вчання.

Судове засідання відбудеться 03.01.2018 року о 
08.00 год. у залі суду за адресою: Луганська область, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Ващенко Сергій Олего-
вич, місце реєстрації: м. Луганськ, вул. ім. генерала 
Дідоренка, 4.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№409/1373/17 за позовом Дніпропетровського дер-
жавного університету внутрішніх справ до Орлова 
Олексія Олександровича про відшкодування витрат, 
пов’язаних з утриманням у Дніпропетровському дер-
жавному університеті внутрішніх справ під час на-
вчання.

Судове засідання відбудеться 03.01.2018 року о 
09.00 год. у залі суду за адресою: Луганська область, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Орлов Олексій Олексан-
дрович, місце реєстрації: м. Луганськ, вул. ім. гене-
рала Дідоренка, 4.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Кагарлицький районний суд Київської області викли-
кає як відповідачів: гр. Гашимова Ельшана Салех огли 
по справі № 368/1607/17 за позовом Коломійця Вячес-
лава Олександровича до Гашимова Ельшана Салех огли, 
третя особа: Приватне акціонерне товариство «Європей-
ський страховий союз», про відшкодування матеріальної 
та моральної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-тран-
спортної пригоди, для розгляду справи по суті. Останнє 
відоме місце проживання відповідача Гашимова Ельша-
на Салех огли: вулиця Академіка Заболотного, 62, кв. 53, 
м. Київ, 03187.

Судове засідання відбудеться 22 грудня 2017 року о 
09 год. 00 хв. у м. Кагарлик, приміщенні Кагарлицького 
районного суду Київської області за адресою: Київська 
область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3, го-
ловуючий по справі суддя Закаблук О.В.

У разі неявки відповідача Гашимова Ельшана Салех 
огли в судове засідання, справа буде розглянута в йо-
го відсутність.

Повістка про виклик обвинуваченого  
в підготовче судове засідання, по якому  

здійснювалося спеціальне досудове розслідування
Обвинувачений Паляничка Олександр Вікторович, 

18.01.1967 року народження, у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 
ст. 263 КК України, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 
КПК України викликається в судове засідання в поряд-
ку спеціального судового провадження, яке відбудеть-
ся 18 січня 2018 р. о 13 годині 00 хвилин у приміщен-
ні Біловодського районного суду Луганської області за 
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В.А. Карягіна

Повістка про виклик обвинуваченого  
при здійсненні судового засідання в порядку  

спеціального судового провадження
Обвинувачений Гречка Василь Іванович, 02.08.1981 

року народження, зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, Біловодський район, с. Новоспасівка, 
вул. Шевченка, 15, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 
323 КПК України викликається у підготовче судове за-
сідання в порядку спеціального судового проваджен-
ня, яке відбудеться о 13 годині 00 хвилин 9 січня 2018 
року в приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, смт 
Біловодськ, вул. Луганська, 30, для участі у розгляді 
справи як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до 
суду передбачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені 
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя Є.О. Соболєв

Сєвєродонецький міський суд Луганської області по-
відомляє про ухвалення заочного рішення від 21.11.2017 
року по справі № 428/10602/17 за позовом Департамен-
ту соціальної політики Черкаської міської ради до Ша-
кун Ірини Володимирівни (відоме місце реєстрації: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, б-р Дружби Наро-
дів, 41/21), третя особа – Управління Північного офісу 
Держ аудитслужби в Черкаській області, про стягнення 
надмірно виплачених коштів щомісячної адресної допо-
моги внутрішньо переміщеним особам для покриття ви-
трат на проживання, у тому числі на оплату житлово-ко-
мунальних послуг.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що йо-
го ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою 
протягом десяти днів з дня отримання його копії. У разі 
залишення заяви про перегляд заочного рішення без за-
доволення заочне рішення може бути оскаржене відпо-
відачем в загальному порядку.

Суддя Т.С. Журавель

Гайворонський районний суд Кіровоградської об-
ласті повідомляє, що 22.01.2018 року об 11 годині 30 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Кіровоград-
ська область, м. Гайворон, вул. В.Кобзаря, 3, каб.  
№ 5  (суддя Сліпенко Р.Ю.) відбудеться слухання ци-
вільної справи № 385/1518/17, 2-0/385/90/17 за зая-
вою Сотніченко Алли Юріївни, заінтересовані особи: 
Присяжнюк Олександр Сергійович, Чернявська Юлія 
Сергіївна, про встановлення факту, що має юридич-
не значення. В судове засідання викликається При-
сяжнюк Олександр Сергійович. В разі неявки в су-
дове засідання справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними матеріалами справи. Одночас-
но суд роз’яснює обов’язок повідомити про причини 
неявки в судове засідання.

Білозерський районний суд Херсонської області повідомляє, що 21 груд-
ня 2017 року об 11.00 год. суддя Рибас А.В. проводить розгляд справи 
№648/3248/17 за позовом Кочергіна Павла Михайловича до Черкашиної (Та-
дек) Олени Василівни, Білозерського районного сектору Державної міграцій-
ної служби України в Херсонській області, третя особа: Служба у справах ді-
тей Білозерської районної державної адміністрації, про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Черкашина (Тадек) Олена Василівна викликається в судове засідання. В 
разі неявки останньої в судове засідання, справа буде розглянута за її від-
сутності за наявними в ній доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачці її 
обов’язок повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Адреса суду: Херсонська область, смт Білозерка, вул. Д. Яворницького, 
97/13.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідачів: Сігріянську Віру 
Олександрівну, Малютіна Івана Євгенійовича по цивільній справі за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Сігріянської Віри Олексан-
дрівни, Малютіна Івана Євгенійовича про стягнення заборгованості.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідачки: Сігріянської Віри Олек-
сандрівни – м. Київ, пр. Глушкова, 57, кв. 1;

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача: Малютіна Івана Євгені-
йовича – м. Київ, вул. Борщагівська, 139/141, кв. 30; м. Київ, вул. Княжий Затон, 
4, кв. 102.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, 
вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 – 22 травня 2018 року о 12 год. 
00 хв.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без учас-
ті відповідачів.

Суддя А.В. Новак

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Чернігівський районний суд Чер-
нігівської області викликає в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 
11 січня 2018 року відповідача: Євтушенка Олега Анатолійовича по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Черні-
гівобленерго» Чернігівського району електричних мереж до Євтушенка 
Олега Анатолійовича про стягнення матеріальних збитків.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Чернігівського районно-
го суду Чернігівської області за адресою: м. Чернігів, вул. Хлібопекар-
ська, 4.

У разі неявки в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК 
України буде розглянута у відсутність відповідача.

При публікації оголошення про виклик до суду, відповідач вважаєть-
ся повідомленим про час і місце судового розгляду.

Суддя С.П. Меженнікова

Оголошення про виклик
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинува-

ченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України Рибіна Юрія Володимировича, 08.12.1983 року народження, який зареє-
стрований за адресою: смт Білогорівка, вул. Миру, 2, кв. 8, Попаснянського райо-
ну Луганської області, у судове засідання, яке відбудеться 22 січня 2018 року о 10 
год. 00 хв. у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду за адре-
сою: 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 Рибіна Ю.В. у судове засідання, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Т. Багрій

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, необхідно з’явитися 
18 грудня 2017 року об 11.00 годині до слідчого відділу ГУ СБУ в Авто-
номній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон), до слідчого Потап-
ського О.А. за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 5, для ознайом-
лення із матеріалами кримінального провадження, вручення повідо-
млень про підозру, обвинувального акта та реєстру матеріалів у поряд-
ку ст. 290 КПК України, а також для участі в проведенні слідчих та про-
цесуальних дій при здійсненні спеціального досудового розслідуван-
ня: – Демченка Володимира Леонідовича, 08.09.1973 року народжен-
ня, уродженця м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, громадя-
нина України, який зареєстрований за адресою: вул. Трубаченка, 14, кв. 
45, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим.

Народицький районний суд Житомирської області викликає Приватне на-
уково-виробниче сільськогосподарське підприємство «Агро-Восток» як тре-
тю особу у цивільній справі №408/8199/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Лу-
ганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Андреєва Юрія Михайло-
вича про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії №17 від 11 
березня 2011 року в судове засідання, що призначене на 12 годину 11 січня 
2018 року в приміщенні суду за адресою: смт Народичі, вул. Житомирська, 
214, Житомирська область.

З опублікуванням оголошення, третя особа вважається належним чином 
повідомленою про час, день та місце проведення судового засідання.

У разі неявки представника третьої особи у призначений час або непові-
домлення про причини неявки, розгляд справи буде проведено за його від-
сутності.

Суддя І.С. Піщуліна
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 15 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +2  +7 Черкаська -1  +4 +4  +9
Житомирська +2  -3 +2  +7 Кіровоградська -1  +4 +4  +9
Чернігівська +2  -3 0  +5 Полтавська -1  +4 +2  +7
Сумська +2  -3 0  +5 Дніпропетровська +2  +7 +5  +10
Закарпатська +1  +6 +4  +9 Одеська +2  +7 +7  +12
Рівненська +2  -3 +3  +8 Миколаївська +2  +7 +7  +12
Львівська -1  +4 +5  +10 Херсонська +2  +7 +7  +12
Івано-Франківська -1  +4 +5  +10 Запорізька +2  +7 +5  +10
Волинська +2  -3 +3  +8 Харківська +1  +6 +3  +8
Хмельницька +2  -3 +3  +8 Донецька +2  +7 +5  +10
Чернівецька -1  +4 +6  +11 Луганська +2  +7 +5  +10
Тернопільська +2  -3 +3  +8 Крим +5  +10 +9  +14 
Вінницька +2  -3 +4  +9 Київ -1  +1 +2  +4
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І з фестивалю робототехніки будуть люди  
Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»            

ПЕРСПЕКТИВА. Коли  Го-
рішні Плавні були ще Комсо-
мольськом  (молоді «будівни-
ки комунізму» та їхні ідейні ке-
рівники, на жаль, не цікавили-
ся місцевою історією і чомусь 
гадали, що тут, на березі Дні-
пра, в серці України, до їхньо-
го приїзду в 1980-х був  дикий 
степ, а  не заможне козаць-
ке містечко), тутешня грома-
да вже вирізнялася з-поміж 
інших неабиякою активністю.

Свого часу сюди приїздили  
гості з Ради Європи, експер-
ти якої допомагали ініціатив-
ним городянам упроваджу-
вати сміливі проекти міської 
ради у сфері муніципального 
менеджменту. Нинішня ініціа-

тива наддніпрянців — «Упро-
вадження робототехніки як 
одного з напрямків STEM-
освіти» перетворила Горішні 
Плавні на український центр 
нових технологій в освіті.

Днями в Клубі Кабінету Мі-
ністрів горішньоплавненці 
продемонстрували фільм, на 
якому юні місцеві конструк-
тори лише натискують кноп-
ки на панелі управління, а ку-
медні роботи… грають у фут-
бол, навантажують і розван-
тажують автомобілі, регулю-
ють рух на  поки що іграш-
кових дорогах, виконують 
десятки інших складних за-
вдань.

Ці кадри знято на остан-
ньому  фестивалі робототех-
ніки, який цьогоріч відбувся 
не в столиці, а саме тут, на 

Полтавщині, куди приїхали 80  
команд з усієї України.

Як розповіла Наталія Тя-
гай, директор однієї з місь-
ких шкіл, STEM-освіта — це 
світовий тренд. Міська вла-
да підтримала освітян, які 
заохотили школярів до ство-
рення робототехніки і на-
полегливо впроваджують її 
елементи в систему шкіль-
ного навчання. Нині гурток з 
розвитку технічного інтелек-
ту відвідують 130 вихованців 
молодшої школи.

 «Підтримка науково-тех-
нічної творчості школярів — 
важлива складова страте-
гії розвитку цієї міської гро-
мади, — завважила мене-
джер Програми Ради Євро-
пи «Децентралізація і терито-
ріальна консолідація в Украї-

ні» Ольга Шевчук. — Сьогод-
ні це навчання і цікаве дозвіл-
ля дітей та підлітків. Завтра — 
підказка, який фах краще об-
рати, де здобути  подальшу 
освіту. А в перспективі й пра-
цевлаштування на великому 
підприємстві, розташовано-
му поряд з містом, яке спла-
чує левову частку податків до 
місцевої скарбниці. Тому ми й 
відзначили авторів цієї прак-
тики  спеціальним знаком РЄ 
«Престиж».

Громада і влада Горішніх 
Плавнів мріють перетвори-
ти свій фестиваль з робото-
техніки на міжнародний. Це 
природно, бо з маленької мрії 
про велике розпочиналися ко-
лись американська Силіконо-
ва долина і китайський Шень-
чжень.

ВЕЛИКИЙ ФУТ-
БОЛ. У вівторок на сто-
личному  НСК «Олім-
пійський» відбулася 
презентація логотипів 
фіналів Ліги чемпіонів 
УЄФА та кубків, за які 
найкращі команди Єв-
ропи змагатимуться в 
травні у Києві. Прези-
дент Федерації футбо-
лу України Андрій Па-
велко запевнив, що бу-
де зроблено все мож-
ливе, аби майбутні фі-
нальні матчі стали най-
кращими в історії ро-
зіграшів змагань.  Під-
твердив готовність сто-
лиці до фіналів  Ліги 
чемпіонів і  Київський 
міський голова Віталій 
Кличко.

Українці ярмаркували 
в Індії 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОБРОЧИННІСТЬ. Нещодавно в індійській столиці від-
бувся  29-й Міжнародний благодійний ярмарок.  Майже со-
рок країн репрезентували там свої національні стенди. До 
створення українського долучилися працівники Посольства 
нашої країни в Індії та представники тутешньої діаспори.

Серед активних помічників була й Еліна Абакарова з 
міста Бережани на Тернопіллі. За її словами, наші співвіт-
чизники пропонували розмаїті сувеніри, одяг, українські 
національні страви. До кожного  виробу чи смаколика під-
готували інформацію англійською мовою. Скажімо, голуб-
ці, рогалики із сиром приготувала Іванна Чандана-Місю-
ра з Коломиї, Ангеліна Кудіна із Запорізької області спе-
кла коровай, а Марина Акрам з Полтавщини — торт «Ки-
ївський», волинянка Наталія Оксенюк подбала про весіль-
ні шишки.

На поріг українських осель незабаром завітають Різдво 
й Новий рік. З цими святами в нашого народу пов’язано 
чимало добрих традицій. Тож, декоруючи стенд і фотозо-
ну на ярмарку в Делі, наші діаспоряни прагнули виготови-
ти із колосся традиційні дідухи, а також представити роз-
маїті забавки ручної роботи, дерев’яні підсвічники, вишиті 
рушники, інші вироби.

Та наші українки виявилися не лише добрими господи-
нями, майстринями, а й ще й прекрасними танцівницями. 
Еліна Абакарова, яка є засновницею школи індійського 
танцю в Тернополі, підготувала цього разу запальну хо-
реографічну композицію «Гуцулянка» на однойменну піс-
ню народного артиста України Івана Поповича. Всі танців-
ниці мали власні вишиванки, а от спідниці пошили з міс-
цевих шалей. Іванка Чандара-Місюра, яка походить з Ко-
ломиї Івано-Франківської області, зауважила, що візерун-
ки, прикметні для штату Гімачал-Прадеші, майже ідентич-
ні з гуцульськими. Пані Іванка також підготувала для тан-
цюристів головний убір. «Гуцулянку» ми зуміли показати 
ефектно, —  ділиться думками Еліна Абакарова. — Відві-
дувачі ярмарку були в захопленні, підходили до нас дяку-
вали й водночас просили разом сфотографуватися».

З виторгу на доброчинному ярмарку частину коштів 
українці передадуть медичному центру для малозабезпе-
чених в Нью-Делі, а решту спрямують на лікування україн-
ських дітей в Індії.  
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