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НАЦБЕЗПЕКА СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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Експерти й політики 
дискутують, яким має 
бути статус Криму після 
того, які він повернеться 
до складу України

Замість програмного забезпечення 
ворожої Росії, яке використовували  
бухгатери та кадровики України, 
вітчизняні компанії пропонують 
власне недороге та якісне
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Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, 
будівництва і ЖКГ про реальну можливість зменшити 
в рази споживання газу в житловому секторі

Дві третини 
видобуваємо самі! 

БЛАКИТНЕ ПАЛИВО. НАК «Нафтогаз України» за 11 міся-
ців 2017 року імпортувала з Європи 8,2 мільярда кубометрів 
газу, що на 1,2 мільярда, або на 17%, більше, ніж торік за ана-
логічний період. 

Цьогоріч компанія купувала газ у 12 європейських поста-
чальників. Жоден із них не постачив понад 30% обсягу імпорто-
ваного газу. За 11 місяців 2017 року НАК закупив загалом 20,9 
мільярда кубометрів газу, що на 2 мільярди більше, ніж рік то-
му. У структурі закуплених цьогоріч обсягів газу частка імпорту 
становила 39%, в Укргазвидобування закупили 61%. Його в по-
вному обсязі використовують для забезпечення побутових спо-
живачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії 
для виробництва гарячої води для населення і релігійних орга-
нізацій. Необхідні обсяги імпортного газу НАК спрямовує на за-
безпечення інших потреб побутових споживачів у газі й теплі. 

НАК не постачає газ безпосередньо населенню, повідомили 
в компанії. Закуплений нею ресурс перепродують регіональні 
газопостачальні компанії (газзбути) згідно з постановою Кабі-
нету Міністрів від 22 березня 2017 року №187.

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:

ЦИФРА ДНЯ

5,04 млрд грн  
виплатив вкладникам Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб 
гарантованого відшкодування через 

автоматизовану систему виплат

«Енергоефективність —
насамперед шлях 

до зменшення 
енергоспоживання. І такий 

потенціал Україна має».

Струм проти дизеля. 
Україна робить вибір
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ТЕНДЕНЦІЯ. Експерти прогнозують, що в 2018 році ринок 
електромобілів в Україні зросте в рази

Хлібороби не збираються сидіти склавши руки 
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Під час ухвалення бюджету-2018 вкотре застосовано принцип підтримки 
виробників однієї галузі за рахунок іншої 

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Є такий старий, але вічно ак-
туальний анекдот: 

— У нас все робиться для бла-
га людини!

— А я знаю, хто ця людина…

Отак і в нас із новим бюдже-
том: зміни, внесені у нього ні-
бито на підтримку аграрної га-
лузі, насправді спрямовані на 
користь небагатьом і на збиток 
решті. Ще напередодні першо-
го читання законопроекту про 
бюджет-2018 аграрії та їхні со-

юзники — члени аграрного ко-
мітету Верховної Ради і керів-
ництво Міністерства аграрної 
політики висловлювали заува-
ження, вносили пропозиції, по-
правки. Але їх не лише не вра-
хували — остаточний варіант 
бюджету в частині підтримки 

аграрної галузі виявився ніс-
кільки не схожим на той, який 
виносили на перше читання. 

Ідеться найперше про зако-
нопроект №6776-д «Про вне-
сення змін до Податкового ко-
дексу України щодо забезпе-
чення збалансованості бюджет-

них надходжень у 2018 році», 
який скасовує відшкодуван-
ня експортного ПДВ для ви-
робників соняшнику, сої та рі-
паку. У першому читан-
ні дві не бажані для агра-
ріїв правки в цьому зако-
нопроекті (180 і 182) зняли.4
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Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 01 люто-
го 2018 року о 09.00 годині в приміщенні Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою: 
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимир-
ська, буд. 28, Черкасова Олександра Володимирови-
ча, який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, Старобешівський район, с. Придорожнє, вул. 
Моженка, б. 58, як відповідача в цивільній справі  
№ 328/2389/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Кредобанк» до Черкасова Олексан-
дра Володимировича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. 

Суддя Погрібна О. М.

У провадженнi Суворовського районного су-
ду мiста Одеси знаходиться цивiльна справа но-
мер 523/16302/17 за позовом Сотнiковоi Наталii 
Анатолiiвни до Турятко Iвана Iвановича про позбав-
лення батькiвських прав. Вищевказана справа при-
значена до розгляду на 15.01.2018 р.,о 10:30, в залi 
судових засiдань номер 21 Суворовського районно-
го суду м. Одеси, вул. Чорноморського козацтва,68. 
У разi неявки в судове засiдання справа буде роз-
глянута за вiдсутностi вiдповiдача  Турятко Iвана 
Iвановича, 1968 р.н. 

Суддя В. К. Кисельов

Миргородський міськрайонний суд Полтавської облас-
ті викликає Малдрика Ярослава Мироновича (останнє відоме 
місце проживання: вул. Сорочинська, 49, м. Миргород Пол-
тавської області) як відповідача на судове засідання по цивіль-
ній справі 541/2174/17 провадження №2/541/1097/2017 за по-
зовом Ночної Людмили Вікторівни до Малдрика Ярослава Ми-
роновича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 10.01.2018 р. о 08.00 у при-
міщенні суду за адресою: вул. Гоголя, 133, м. Миргород Пол-
тавської області. Головуючий суддя Андрущенко-Луценко С. В.

Явка відповідача Малдрика Я. М. до суду є обов’язковою. У 
разі неявки справу буде розглянуто за його відсутності. Відпо-
відач Малдрик Я. М. зобов’язаний повідомити суд про причи-
ни неявки на судове засідання.

Зміївський районний суд Харківської області повідомляє Со-
ляника Віталія Володимировича, 24.03.1975 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Річна, 6 для 
проведення судового засідання по цивільній справі за позовом 
Соляник Ольги Дмитрівни до Соляника Віталія Володимирови-
ча про визнання особи такою, яка втратила право користування 
житловим приміщенням, третя особа: Соляник Володимир Ми-
хайлович. Судове засідання відбудеться 24.01.2018 р. о 08.00 у 
приміщенні Зміївського районного суду Харківської обл. за адре-
сою: м. Зміїв Харківської обл., вул. Адміністративна, 6, зала су-
дового засідання № 3. 

У разі неявки відповідача Соляника Віталія Володимировича 
на судове засідання справу буде розглянуто за його відсутнос-
ті на підставі наявних у справі доказів та буде постановлено за-
очне рішення.

Суддя В. В. Овдієнко

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

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в підготовче су-
дове засідання Костенка Валерія Миколайовича, 26.06.1972 року на-
родження, уродженця м. Луганськ, Луганської області, громадянина 
України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: 91001, Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Ломоносова, 1а, що обвинувачу-
ється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 171, ч. 2 ст. 365 КК України.

Судове засідання відбудеться 27 грудня 2017 року о 14 год. 30 
хв. в приміщенні Соснівського районного суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, буд. 316, каб. 230, індекс 18015, під головуванням  
судді Бащенка С. М.

У разі неявки обвинуваченого оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

 Білокуракинський районний суд Луганської 
області повідомляє, що 12 грудня 2017 року роз-
глянуто цивільну справу 2/416/762/14 за заявою 
Сухоставської Тетяни Олександрівни про від-
новлення втраченого судового провадження по 
справі №2/416/762/14 Лутугинського районно-
го суду Луганської області за позовом Панчен-
ко Тетяни Олександрівни до Колоса Дениса Во-
лодимировича про стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини та винесено ухвалу 
про задоволення заяви частково.

Суддя Третяк О. Г.

Фрунзенський районний суд м. Харкова по-
відомляє, що 7 грудня 2017 року був задоволе-
ний позов Дикан Ірини Вікторівни до Терлецько-
го Олексія Володимировича, третя особа Орган 
опіки та піклування Управління служби у справах 
дітей Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради про позбавлення бать-
ківських прав.

Терлецький Олексій Володимирович має пра-
во протягом 10 днів з дня отримання рішення 
подати суду заяву про його перегляд.

Суддя О. В. Горпинич

Каховський міськрайонний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74800, Херсонська обл., м. Каховка, вул. 
Мелітопольська, 172) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться  26.12.2017 
о 13:30 до Цилінко Тетяна Григорівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 74805, Херсонська обл., м. Каховка,  
вул. Любарської, буд. 4) справа № 658/3941/17, суддя 
Подіновська Г. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Старобільський районний суд Луганської обл. (адреса су-
ду: 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Пролетар-
ська, 38 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

26.12.2017 о 15:40 до Петренко Олександр Дмитро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 92704, Луганська 
обл., м. Старобільськ, кв. Ватутіна, буд. 35, кв. 20) справа  
№ 431/5002/17, суддя Ткач О. В.

26.12.2017 о 15:10 до Семяниста Олена Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 92760, Луганська обл., Ста-
робільський р-н, с. Половинкине, вул. Кірова, буд. 3) справа 
№ 431/5015/17, суддя Ткач О. В.

26.12.2017 о 15:00 до Бахтін Євгеній Віталійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92723, Луганська обл., Старо-
більський р-н, с. Підгорівка, вул. Шкільна, буд. 24) справа  
№ 431/5004/17, суддя Ткач О. В.

26.12.2017 о 15:20 до Льоткіна Олена Олексіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 92724, Луганська обл., Старобіль-
ський р-н, с. Курячівка, вул. Лук’янчикова, буд. 18) справа  
№ 431/5012/17, суддя Ткач О. В.

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.

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійсню-
ється процесуальне керівництво досудових розслідувань 
у кримінальних провадженнях №№ 42017010000000191, 
42017010000000192, 42017010000000193, 42017010000000194, 
42017010000000195, 42017010000000196, 42017010000000197 
за підозрою Арабаджієва Володимира Івановича, Дрібного Ві-
ктора Івановича, Сумуліді Миколи Георгійовича, Рогачова Дми-
тра Миколайовича, Овдієнка Олександра Дмитровича, Федор-
кіна Сергія Івановича, Гривковковського Едуарда Миколайови-
ча відповідно у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України (державна зрада).

В межах вищезазначених кримінальних проваджень стосов-
но вказаних осіб зібрано достатньо доказів для повідомлення 
про підозру, у зв’язку із викладеним на виконання положень, 
ст. 297-5 КПК України пропоную підозрюваним Арабаджіє-
ву Володимиру Івановичу, 04.10.1953 року народження, Дріб-
ному Віктору Івановичу, 17.08.1956 року народження, Сумулі-
ді Миколі Георгійовичу, 19.01.1944 року народження, Рогачову 
Дмитру Миколайовичу, 09.06.1976 року народження, Овдієнку 
Олександру Дмитровичу, 05.08.1965 року народження, Федор-
кіну Сергію Івановичу, 18.07.1951 року народження, Гривков-
ковському Едуарду Миколайовичу, 19.08.1969 року народжен-
ня, прибути разом із своїм захисником до прокуратури Авто-
номної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший по-
верх) 26.12.2017 р. (з 09.00 до 18.00 год.), для проведення вка-
заної процесуальної дії.

Глобинський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 
39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Леніна, 149) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

26.12.2017 о 09:30 до Кулин Віктор Ярославович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 39070, Полтавська обл., Глобин-
ський р-н, смт Градизьк, вул. Жовтнева, буд. 34) справа  
№ 527/2459/17, суддя Левицька Т. В.

27.12.2017 о 16:00 до Остапенко Людмила Дмитрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 39025, Полтавська обл., 
Глобинський р-н, сел. Жуки, вул. Леніна, буд. 11) справа  
№ 527/2341/17, суддя Левицька Т. В.

16.01.2018 о 09:00 до Божко Зінаїда Олексіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 39000, Полтавська обл., м. Глоби-
не, вул. Космонавтів, буд. 3, кв. 33) справа № 527/2287/17,  
суддя Олефір А. О.

16.01.2018 о 08:20 до Дудник Ігор Сергійович (останнє 
відоме місце реєстрації: 39001, Полтавська обл., м. Глоби-
не, вул. Короленка, буд. 21) справа № 527/2288/17, суддя  
Олефір А. О.

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.

У провадженні Городищенського районного су-
ду Черкаської області знаходиться цивільна справа 
№691/1545/17, провадження №2/691/723/17 за позо-
вом Управління соціального захисту населення Го-
родищенської районної державної адміністрації Чер-
каської області до Трегубенко Олени Вікторівни про 
стягнення коштів.

Розгляд справи призначено на 27 грудня 2017 ро-
ку о 08 год. 40 хв. у приміщенні Городищенського 
районного суду Черкаської області за адресою: Чер-
каська область, м. Городище, вулиця 1 Травня, № 9, 
суддя Савенко О. М.

Суд викликає Трегубенко Олену Вікторівну, жи-
тельку: с. Мліїв, вул. Меліксетяна, №4 Городищен-
ського району Черкаської області (зареєстрова-
не місце проживання: м. Горлівка, вул. Матросова, 
№107 Донецької області), як відповідачку по справі.

Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідачки в судове засідання, 

справа, згідно з вимогами ЦПК України, буде розгля-
нута в її відсутність за наявними в ній матеріалами.

При публікації оголошення про виклик до суду, 
сторона вважається повідомленою належним чином 
про день, час та місце розгляду справи.

Городищенський районний суд Черкаської обл. (адре-
са суду: 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. 1 Травня, 
9) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

26.12.2017 о 14:30 до Педько Леонід Андрійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19511, Черкаська обл., Горо-
дищенський р-н, с. Мліїв, вул. Леніна, буд. 75а) справа  
№ 691/1400/17, суддя Синиця Л. П.

26.12.2017 о 14:10 до Крилова Оксана Григорівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 19501, Черкаська обл., м. Го-
родище, вул. К. Маркса, буд. 28) справа № 691/1398/17,  
суддя Синиця Л. П.

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.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 
Кібріка, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

 27.12.2017 о 09:00 до Сухомлин Сергій Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 56500, Миколаїв-
ська обл., Вознесенський р-н, ДОС-2, буд. 27, кв. 6) справа  
№ 473/3681/17, суддя Вуїв О. В.

03.01.2018 об 11:00 до Таричева Олена Юріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 56505, Миколаївська обл.,  
м. Вознесенськ, вул. Єрмоленка, буд. 17, кв. 13) справа  
№ 473/3891/17, суддя Вуїв О. В.

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.

Деснянський районний суд м.Чернігова (адреса суду: 
14010, Чернігівська обл., м.Чернігів, пр-т Перемоги, 141) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

26.12.2017 о 08:00 до Кузнецова Тамара Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 14000, Чернігівська 
обл., м. Чернігів, вул. Святомиколаївська, буд. 33) справа  
№ 750/11131/17, суддя Рахманкулова I. П.

28.12.2017 о 08:30 до Зайцев Сергій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 14000, Чернігівська обл., 
м. Чернігів, вул. Шевченка, буд. 33 корп. А, кв. 27) справа  
№ 750/10842/17, суддя Рахманкулова I. П.

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.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. 
Сосновського, 38) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

22.01.2018 о 09:30 до Козаченко Микола Станіславо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 11500, Житомирська 
обл., м. Коростень, вул. Сосновського, буд. 62, кв 33) справа  
№ 279/2978/17, суддя Невмержицька О. А.

26.12.2017 о 10:00 до Гулінчук Олексій Володимиро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 11500, Житомирська 
обл., м. Коростень, пр. 8-го Березня, буд. 2, кв. 4) справа  
№ 279/3396/17, суддя Коваленко В. П.

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.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74400, Херсонська обл., смт Верхній Рогачик, вул. Ле-
ніна, 60) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

26.12.2017 о 14:00 до Ліснича Анастасія Вячеславівна (останнє відоме місце реєстрації: 74400, Херсонська обл., Верхньо-
рогачицький р-н, с. Верхній Рогачик, пров. Чапаєва, буд. 20) справа № 651/586/17, суддя Загрунний В. Г.

26.12.2017 о 10:00 до Олейник Алла Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 74430, Херсонська обл., Верхньо-
рогачицький р-н, с. Первомаївка, вул. Леніна, буд. 90) справа № 651/524/17, суддя Загрунний В. Г.

27.12.2017 о 10:00 до Капаєва Ірина Вікторовна (останнє відоме місце реєстрації: 74430, Херсонська обл., Верхньорога-
чицький р-н, с. Первомаївка, вул. Горького, буд. 11) справа № 651/380/17, суддя Загрунний В. Г.

 27.12.2017 об 11:00 до Назаренко Альбіна Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 74412, Херсонська обл., 
Верхньорогачицький р-н, с. Н. Рогачин, вул. Набережна, буд. 3) справа № 651/381/17, суддя Загрунний В. Г.

 27.12.2017 о 14:00 до Савченко Валентина Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 74401, Херсонська обл. Верхньоро-
гачицький р-н, с. Кожум’яки, вул. Гагаріна, буд. 11) справа № 651/532/17, суддя Загрунний В. Г.

28.12.2017 об 11:00 до Орловський Сергій Чеславович (останнє відоме місце реєстрації: 74401, Херсонська обл.,  
смт Верхній Рогачик, вул. Пархоменка, буд. 4) справа № 651/530/17, суддя Загрунний В. Г.

 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 оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

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: F11G6960- F11G6970
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

11.01.2018; 25.01.2018; 08.02.2018; 22.02.2018;
09.03.2018; 23.03.2018; 06.04.2018; 23.04.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/30215-asset-sell-id-141836

Номер лота: F11GL6971- F11GL7030
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 19.02.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/30259-asset-sell-id-142012

Крижопільський районний суд Вінницької 
обл. (адреса суду: 24600, Вінницька обл., м. 
Крижопіль, вул. Карла Маркса, 23) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться  26.12.2017 об 11:00 до 
Кульчевська Свiтлана Миколаївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 24600, Вiнницька обл., 
смт Крижопiль, вул. Горького, буд. 24) справа 
№ 134/1033/17, суддя Зарічанський В. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.    
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Юр’ївський районний суд Дніпропетров-
ської обл. (адреса суду: 51300, Дніпропетров-
ська обл., смт Юр’ївка, вул. Леніна, 89) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове 
засідання, яке відбудеться   26.12.2017 о 09:30 
до Магомадова Зара Лурхаджіївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 51310, Дніпропетровська 
обл., с. Чернявщина, вул. Леніна, буд. 30) справа  
№ 198/693/17, суддя Гайдар І. О.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Арбузинський районний суд Миколаїв-
ської обл. (адреса суду: 55300, Миколаївська 
обл., смт Арбузинка, вул. Шевченка, 204) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться  26.12.2017 о 
10:00 до Дуброва Ганна Володимирівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 55310, Миколаївська 
обл., Арбузинський р-н, с. Кавуни, вул. Привок-
зальна, буд.  16, кв. 11) справа № 467/1343/17,  
суддя Явіца І. В.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Острозький районний суд Рівненської обл. 
(адреса суду: 35800, Рівненська обл., м. Ост-
рог, вул.Мануїльського,82) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  27.12.2017 о 09:30 до Василишин 
Дмитро Олегович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 35820, Рівненська обл., Острозький 
р-н, с. Оженин, вул. Вишнева, буд. 10) справа  
№ 567/1249/17, суддя Панчук М. В.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Дзержинський міський суд Донецької обл. 
(адреса суду: 85203, Донецька обл., м. Торецьк, 
вул. Дружби, 4) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  26.12.2017 о 09:15 до Малюшин Костян-
тин Валентинович (останнє відоме місце реє-
страції: 85200, Донецька обл., м. Торецьк, вул. 
Гайдара, буд. 11) справа № 225/5600/17, суддя  
Скиба М. М.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.
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Старокостянтинівський районний суд Хмель-

ницької області викликає Коломійця Олега Воло-

димировича як відповідача по справі за позовом 

Руснака Вячеслава Володимировича про стягнен-

ня боргу за договором позики. Судове засідання 

відбудеться 29 січня 2018 року о 10 год. 00 хв. у 

приміщенні суду за адресою: м. Старокостянтинів, 

вул. Миру, 9, каб. 10.

Суддя Андрощук Є. М.

Приморський районний суд Запорізької області викликає 
в судове засідання на 16 січня 2018 року о 09.30 годині (ре-
зервна дата 22 січня 2018 року о 14.00 годині) за адресою: 
Запорізька область, м. Приморськ, вул. Соборна, буд. 84, як 
відповідача Тарасова Сергія Петровича по цивільній справі 
№ 326/1722/17 р (провадження № 2/326/587/2017) за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Тарасова Сергія Петровича про стяг-
нення заборгованості за кредитом.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані 
дату та час справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Д. О. Каряка

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що 
цивільна справа № 686/21910/17 за позовом Рома-
нюка Вадима Вікторовича до Нагорної Ольги Мико-
лаївни про відшкодування шкоди розглядатиметь-
ся 18 січня 2018 року о 10 год. 45 хв. за адресою: 
м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 407.

Явка відповідачки Нагорної Ольги Миколаївни в 
судове засідання обов’язкова. В разі неявки відпові-
дачки справа буде розглянута на підставі наявних у 
ній матеріалів.

Суддя Приступа Д. І.

Мар’їнський районний суд Донецької області ви-
кликає в судове засідання як відповідачку Порхун Ві-
кторію Миколаївну по цивільній справі №237/1163/17 
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Порхун Вікторії 
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26 січня 2018 ро-
ку о 09.00 годині за адресою: Донецька область, 
Мар’їнський район, м. Курахове, вул. Енергетиків,  
б. 22, каб. №6 (суддя Медведський М. Д.).

У випадку неявки відповідачки справа буде роз-
глянута без її участі в заочному порядку.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 31/1-35727-17 від 18.12.2017
Литовченко Павло Володимирович, 19.07.1980 року народження, зареєстрований за адресою: місто Київ, 

вулиця Жуковського, 5, кв. 18, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кримінального процесуально-
го кодексу України (далі – КПК України) викликається 28 грудня 2017 року об 11:00 год. до управління з роз-
слідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України за адресою: м. Ки-
їв, вул. Московська, 8, каб. № 282 (тел. 044-200-69-38) для проведення слідчих та інших процесуальних дій в 
процесуальному статусі підозрюваний, у кримінальному провадженні № 42017000000000870 від 22.03.2017 за 
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 (ст. 358 КК України в редакції Закону від 
05.04.2001) КК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути за викликом до слід-
чого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, триман-
ня під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судово-
го рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);  
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) 
тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб 
або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які 
об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне 

підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився 
без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стяг-
нення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слід-
чого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчо-
го судді, суду.

ч. 2 — У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може бути застосовано 
привід.

ч. 5 — Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття 
на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи 
спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139 цього Кодексу поши-
рюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за ме-
жами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Прокурор першого відділу 
управління процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях слідчих 
управління з розслідування злочинів, 
вчинених злочинними організаціями                                                                             С. Торопчин

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 

Номер 
лота

Коротка назва лота/номер кредитного договору

F22G6539 Право вимоги за договором кредиту №595 від 12.07.2007
F22G6540 Право вимоги за договором кредиту №597 від 13.07.2007
F22G6541 Право вимоги за договором кредиту № 84-07 від 10.08.2007
F22G6542 Право вимоги за договором кредиту № 11 від 23.01.2008
F22G6543 Право вимоги за договором кредиту №288 від 27.07.2007
F22G6544 Право вимоги за договором кредиту №105 від 14.06.2007
F22G6545 Право вимоги за договором кредиту №103 від 13.06.2007
F22G6546 Право вимоги за договором кредиту №129-07 від 10.12.2007
F22G6547 Право вимоги за договором кредиту №158 від 31.08.2007
F22G6548 Право вимоги за договором кредиту №21-08 від 11.03.2008
F22G6549 Право вимоги за договором кредиту №1687 від 03.09.2007
F22G6550 Право вимоги за договором кредиту №038/07 від 03.03.2007
F22G6551 Право вимоги за договором кредиту №06-08 від 31.01.2008
F22G6552 Право вимоги за договором кредитної лінії №98 від 10.07.2008
F22G6553 Право вимоги за договором кредиту №107-07 від 02.10.2007
F22G6554 Право вимоги за договором кредиту №39 від 02.03.2007

Місце проведення аукціону                    Посилання на перелік організаторів торгів, які 
у своїй діяльності використовують створену  
ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна»  
електронну торгову систему:  
http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale

Дата проведення аукціону Перші  відкриті торги (аукціон) – 02.01.2018
Другі  відкриті торги (аукціон) – 17.01.2018
Треті  відкриті торги (аукціон) – 31.01.2018
Четверті відкриті торги (аукціон)  – 14.02.2018
П’яті відкриті торги (аукціон)  – 28.02.2018
Шості відкриті торги (аукціон)  – 15.03.2018
Сьомі відкриті торги (аукціон)  – 29.03.2018
Восьмі відкриті торги (аукціон)  – 12.04.2018

Час проведення аукціону Точний час початку проведення відкритих тор-
гів (аукціону) по кожному лоту вказується на 
веб-сайтах організаторів торгів  
http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Детальна інформація по 
лоту (параметри, забезпе-
чення, початкова ціна,  
правила участі в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/assets-selling?limitstart=0

Артемівський міськрайонний суд Доне-
цької області (м. Бахмут Донецької облас-
ті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну спра-
ву за позовом ПАТ «Часівоярський вогне-
тривкий комбінат» до Гуденка Станісла-
ва Валентиновича про стягнення забор-
гованості за поставлену і спожиту тепло-
ву енергію.

Відповідач по справі Гуденко Станіс-
лав Валентинович, який мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Часів Яр, вул. 
Міліцейська, 6/5; викликається на 12 січня 
2018 року о 14 годині 00 хвилин до суду 
в каб. № 212, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглядатися у його від-
сутність.

Суддя О. П. Харченко

Орджонікідзевський районний суд міс-
та Маріуполя (м. Маріуполь, проспект Пе-
ремоги, 6) розглядає цивільну справу за 
позовом Кредитної спілки «Азовська кре-
дитна компанія» до Стельмах Ганни Іва-
нівни про стягнення заборгованість за 
кредитним договором.

Відповідачка у справі Стельмах Ган-
на Іванівна, 07.04.1994 р.н., викликаєть-
ся на 5 січня 2018 року о 08.30 годині та 
на 10 січня 2018 року об 11.00 годині до 
Орджонікідзевського районного суду міс-
та Маріуполя Донецької області для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Суддя Шиян В. В.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
До уваги абонентів-фізичних та юридичних осіб!
Рішенням Національної комісії, що здійснює дер-

жавне регулювання у сфері зв’язку та інформатиза-
ції від 28.11.2017 р. №606 затверджено Граничні та-
рифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги 
та збільшено розмір абонентної плати за користуван-
ня телефонним апаратом. Рішення набирає чиннос-
ті з 01.01.2018 року, але не раніше дня його офіцій-
ного опублікування. З дати набрання чинності рішен-
ням буде змінено вартість послуг фіксованого теле-
фонного зв’язку ПАТ «Укртелеком». 

Також повідомляємо, що з 01.01.2018 року в де-
яких тарифних планах  буде збільшено розмір або-
нентної плати за користування послугами телефон-
ного зв’язку та доступу до мережі Інтернет. 

Детальну інформацію можна отримати у Контакт-
центрі та/або на веб-сайті: 

— для фізичних осіб: за номером  0 800 506 
800 (дзвінки безкоштовні в межах України з  
номерів українських операторів); на веб-сайті 
ukrtelecom.ua/newtariffs;

— для юридичних осіб: за номером 0 800 506 801 
(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів укра-
їнських операторів); на веб-сайті b2b.ukrtelecom.ua.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 3 листопада 2017 року розглянуто 

цивільну справу № 409/1825/17 за позовною заявою 

Бондаренка Станіслава Ілліча до Луганської міської 

ради про визнання права власності на квартиру та 

винесено заочне рішення, яким позовні вимоги за-

доволено в повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Буринський районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Зионг Туань Хань в цивільній 
справі № 574/1331/16-ц за позовом Органу опіки та 
піклування Буринської РДА в інтересах Яцун Оксани 
про позбавлення батьківських прав та стягнення алі-
ментів.

Судове засідання відбудеться 28 грудня 2017 року 
о 10.00 годині в приміщенні Буринського районно-
го суду за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. 
Першотравнева, 16.

У випадку неявки в судове засідання відповідача 
справу буде розглянуто за його відсутності на підста-
ві наявних доказів.

Суддя Куцан В. М.

Відповідачка Позднякова Надія Володимирівна, 
30.03.1963 р.н., яка мешкає за адресою: м. Маріу-
поль, вул. П. Орлика, 126, кв. 95, викликається для 
участі у розгляді справи за позовом Позднякова Ми-
коли Олександровича до Позднякової Надії Володи-
мирівни про розірвання шлюбу, на 8 лютого 2018 
року о 09.30 годині в приміщення суду за адресою:  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

У випадку неприбуття відповідачка повинна пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в її відсутність.

Суддя Васильченко О. Г.

Буринський районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Дегтярьова Миколу Івановича 
в цивільній справі № 574/1525/16-ц за позовом Де-
партаменту соціального захисту населення Сумської 
міської ради про стягнення тимчасової допомоги.

Судове засідання відбудеться 28 грудня 2017 року 
о 09.00 годині в приміщенні Буринського районно-
го суду за адресою: Сумська область, м. Буринь, вул. 
Першотравнева, 16.

У випадку неявки в судове засідання відповідача 
справу буде розглянуто за його відсутності на підста-
ві наявних доказів.

Суддя Куцан В. М.

Рівненський міський суд викликає на 15 год. 00 
хв. 8 лютого 2018 року (м. Рівне, вул. Шкільна, буд. 
1) Гусака Олега Івановича (останнє відоме місце про-
живання: вул. Остапа Вишні, 42, с. Бране Поле, Київ-
ська обл., Богуславський р-н), як відповідача у ци-
вільній справі №569/15928/17 за позовом Нечепорук 
Лесі Юріївни до Гусака Олега Івановича про розірван-
ня шлюбу. У випадку неявки відповідача в судове за-
сідання без поважних причин, справу буде розгляну-
то на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. Д. Смолій

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Ки-
ївської області викликає в судове засідання як від-
повідача гр. України Канівця Віталія Михайловича, 
28.02.1973 року народження, останнє відоме місце 
реєстрації проживання: Київська область, Переяс-
лав-Хмельницький район, с. Лецьки, вул. Річна, 15, 
у справі за позовом Канівець Алли Василівни до Ка-
нівця Віталія Михайловича про розірвання шлюбу на 
09.00 год. 6 лютого 2018 року.

У разі неявки відповідача в судове засідання суд 
розгляне справу на підставі наявних у ній даних чи 
доказів.

Суддя Рева О. І.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області повідомляє, що 27 
грудня 2017 року о 09.00 годині в залі № 2 (суддя Гарбуз О. А.) буде розгля-
датися цивільна справа №396/1837/17 за позовом Пасічніченко Людмили Во-
лодимирівни до Короленка Дмитра Олексійовича, Відділу з питань державної 
реєстрації виконкому Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 
про визнання особи такою, що втратила право користування жилим примі-
щенням та зняття з реєстрації за місцем проживання.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач Короленко Дмитро 
Олексійович вважається належним чином повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки, справа буде розглянута за відсутності від-
повідача на підставі доказів, які знаходяться в матеріалах справи з урахуван-
ням положень ст. 146 ЦПК України.

Адреса суду: м. Новоукраїнка, вул. Соборна, 34 Кіровоградської області.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в судові засідан-
ня на 09 год. 30 хв. 15 січня 2018 року та 09 год. 30 хв. 22 січня 2018 року як від-
повідача Малигіна Володимира Георгійовича, останнє відоме місце проживання 
якого: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Терешкової, буд. 25, кв. 10, по цивільній 
справі №319/1593/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк» до Малигіна Володимира Георгійовича про стягнення забор-
гованості за кредитом. Розгляд справи відбудеться в залі засідань Куйбишевсько-
го районного суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька обл., смт 
Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду обов’язкова. Відповідачу пропо-
нується надати свої заперечення на позов та докази. У разі неявки відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто у відсутності особи 
згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Вільнянський районний суд Запорізької області викликає Дем’янова 
Віталія Володимировича, 18.09.1980 р.н., який зареєстрований за 
адресою: 70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Горько-
го, 9, кв. 51, останнє відоме суду місце мешкання: 70002, Запорізь-
ка область, м. Вільнянськ, вул. Першотравнева, 33, у судове засідан-
ня по спеціальному кримінальному провадженню № 1-кп/314/121/2017  
(№ 314/8121/16-к) за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 31 січня 2018 року о 
14.00 год. у приміщенні Вільнянського районного суду Запорізької об-
ласті (70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4, ка-
бінет № 5), для участі у розгляді спеціального кримінального прова-
дження.

Головуючий суддя Кіяшко В. О., судді Беспалько Т. Д., Кофанов А. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає позовну за-
яву ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Єфімової І.С. про стягнення заборгованості.

Відповідачка Єфімова Ірина Сергіївна, 20.08.1962 р.н., останнє місце реє-
страції: Донецька область, м. Харцизьк, м-н Ювілейний, 9/21, викликається 
на 17.01.2018 року о 09.30 год. до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наяв-
ні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки необхідно пові-
домити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто в її відсут-
ність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області перебу-
ває цивільна справа за позовом Кавунчук Наталії Сергіївни до Процан Лідії Ві-
кторівни, Папуги Катерини Віталіївни, Процана Віктора Віталійовича, третя осо-
ба: СГІРФО Броварського РВ УМВС України в Київській області, про визнання 
осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщенням та 
зняття з реєстраційного обліку.

Суд викликає як відповідачів по справі: Папугу Катерину Віталіївну, Процан 
Лідію Вікторівну та Процана Віктора Віталійовича, останнє відоме місце реє-
страції: вул. Броварська, 48а, кв. 4, с. Требухів, Броварський район, Київська 
область.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 20 хв. 30 січня 2018 року в залі суду за 
адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213.

У випадку неявки відповідачів справа буде розглянута за їхньої відсутності.
Суддя Н. М. Петришин

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Кредо-
банк» до Крестнікової Елли Анатоліївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. Відповідачка по справі викликається до суду 
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302), для участі у роз-
гляді справи по суті.

Крестнікова Елла Анатоліївна, 24.01.1970 року народження, мешкає 
за адресою: 86420, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Соціалістична, 
буд. 41, на 28 грудня 2017 року о 08.00 годині

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та 
докази. У випадку неприбуття відповідачки вона повинна повідомити 
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Фролова Н. М.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 гРУдНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

0..-5
2..-3 -1..-6

2..-3

-1..-6
2..-3

-1..-6
2..-3

2..-3
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СМАК СВЯТА. Заступник посла США в 
Україні джордж Кент та його родина створили 
зменшену копію львівської площі Ринок з ім-
бирних пряників і печива. Над витвором пра-
цювали майже місяць. Продукти використали 
зі своєї батьківщини: цукрова патока з трос-
тини, борошно, яйця, масло, імбир, кориця, 
кардамон, гвоздика, розпушувач тіста і чор-
ний перець. Загалом знадобилося понад два-
надцять кілограмів тіста. 

до рекордного техаського пряника площею 
234 квадратних метри львівській   імбирній ко-
пії, звісно,  далеко, однак і вона вийшла не мі-
ніатюрна — завширшки півтора метра.

дипломат розповів, що традиція виготовля-
ти подібні подарунки була започаткована в Ні-
меччині та Швеції майже 150 років тому.

А подивитися на витвір мали змогу всі охочі 
— анонс розмістили на сайті посольства. На-
передодні Різдва печиво подарують україн-
ським диппредставництвам за кордоном.  

ФОТОФАКТ

Як боролася Сумщина 
розкаже друковане слово

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. Книжку «Сумщина в боротьбі» презентував у Сум-
ській обласній філармонії один із її авторів відомий дослідник історії 
Роман Коваль. Видання стало спільним проектом Сумської ОдА, об-
ласної ради та історичного клубу «Холодний яр» і надруковане за ко-
шти обласного бюджету в рамках Програми економічного і соціаль-
ного розвитку Сумської області на 2017 рік. На зустріч завітали чис-
ленні шанувальники історії рідного краю — студентська та учнівська 
молодь, бібліотекарі, освітяни, науковці, краєзнавці. 

Роман Коваль  разом з колегами Віктором Моренцем та Юрієм 
Юзичем  дослідили і подали 120 біографій козаків і старшин Армії 
УНР — уродженців Сумщини, понад 50 спогадів про їхню участь 
у подіях Української революції 1917 — 1920 років. Загалом видан-
ня охоплює часовий відрізок від середини 90-х років позаминуло-
го століття  до 1920-го року, відкриваючи нові, раніше незнані сто-
рінки історії.
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Російського шпигуна 
затримали на Черкащині

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

БЕЗПЕКА. Працівники Служби безпеки України затримали на Чер-
кащині агента служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Опе-
ративники спецслужби встановили, що уродженець Самари, який 
тривалий час проживав на території Черкаської області та отримав 
українське громадянство, був завербований ще у 1996 році Службою 
зовнішньої розвідки РФ. З початком російської агресії куратори по-
ставили агентові завдання стати учасником громадсько-політичних 
структур патріотичного спрямування. Працівники СБУ задокументу-
вали, що зловмисник здійснював підривну діяльність у Києві та  на 
Черкащині, а інформацію передавав російським спецслужбам. З по-
чатком бойових дій на сході України він також вербував найманців для 
участі у бойових діях на боці терористичних організацій. 

Працівники контррозвідки СБУ затримали агента під час спецопе-
рації, а під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохорон-
ці виявили мобільні пристрої з контактами кураторів та комп’ютерну 
техніку з доказами передачі інформації спецслужбам РФ. Затримано-
му оголошено про підозру.

«Запорізька спадщина» зібрала найкращі 
фольклорні колективи 

Євген ЛОГАНОВ,  
«Урядовий кур’єр»

АМАТОРСЬКЕ МИСТЕ-
ЦТВО. Відкритий конкурс 
фольклорних колективів «За-
порізька спадщина»  зібрав-
ся у Палаці культури «Титан» 
задля збереження, розвитку, 
пропагування традицій народ-
ної творчості. Організували йо-
го департамент культури, ту-
ризму, національностей та ре-
лігій Запорізької ОдА і облас-
ний методичний центр культу-
ри і мистецтва. У конкурсі взяв 
участь 21 фольклорний колек-
тив із Запоріжжя, Мелітопо-
ля, Енергодара, Токмака, Віль-
нянського, Василівського, За-
порізького, Мелітопольського, 
Михайлівського, Кам’янсько-
дніпровського,  Оріхівського, 
Приморського, Пологівського 
та Якимівського районів. 

Конкурсну програму бу-
ло представлено в чотирьох 
номінаціях. Серед учасників 
— носії «Степового розспіву 
Запорізького краю» — еле-
менту нематеріальної куль-
турної спадщини Запорізь-
кої області, внесеного цьо-
го року  до переліку та просу-
вання до Національного реє-
стру України та міжнародних 
списків ЮНЕСКО. Це — на-
родний фольклорний колек-
тив «Надвечір’я»  Кам’янсько-
дніпровського районного бу-
динку культури (керівник ган-
на Трошина), народний фоль-
клорний ансамбль «Веснян-
ка» данилоіванівського сіль-
ського будинку культури Ме-

літопольського району (Те-
тяна Сергєєва) і народний 
фольклорний колектив «Ток-
мачаночка» Малотокмачан-
ського сільського будинку 
культури Токмачанської ОТг 
Оріхівського району (ганна 
Левченко).

Виступи конкурсантів оціню-
вало високопрофесійне журі 
на чолі з викладачем-методис-
том, головою циклової комісії 
музичної літератури Запорізь-
кого музичного училища імені 
П.І. Майбороди Тетяною Ново-
хатською. Особливу увагу чле-
ни журі приділили автентич-
ності, новизні репертуару, май-
стерності виконання, сценічній 

культурі, відповідності сценіч-
ного костюма, оригінальності 
музичного супроводу та ціліс-
ності сценічного втілення обря-
дового дійства.

У номінації «Краще виконан-
ня місцевого пісенного фоль-
клору» (до 17 років включ-
но) переміг зразковий фоль-
клорний колектив «Родослав» 
Енергодарського міського па-
лацу культури «Сучасник» (за-
служений працівник культу-
ри України Володимир Сини-
ченко). У цій номінації (понад 
18 років) — народний фоль-
клорний колектив «Надвечір’я» 
Кам’янсько-дніпровського ра-
йонного будинку культури (ган-

на Трошина). Номінації «Кра-
ще виконання фольклорно-об-
рядової картинки» — ансамбль 
народної пісні «Колорит» ради 
ветеранів праці міста Енерго-
дара (Людмила Порічна) і на-
родний болгарський фольклор-
но-етнографічний колектив 
«Вайсал» Лозуватського сіль-
ського клубу Приморського ра-
йону (Ірина Кара).

По закінченні конкурсу від-
бувся обласний практикум для 
керівників фольклорних ко-
лективів, у якому взяли участь 
майже 30 керівників фольклор-
них колективів, представників 
районних методичних структур 
та інші фахівці.

Учасники фестивалю довели: народна творчість захоплює різні покоління

І Будинок футболу  
може бути резиденцією Святого Миколая

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ДИВА БАГАТО НЕ БУ-
ВАЄ. За доброю традицією, 
яка склалася протягом кількох 
останніх років, 19 грудня Буди-
нок футболу на кілька годин 
став резиденцією Святого Ми-
колая. Цього святкового дня до 
штаб-квартири Федерації фут-
болу України завітали діти вій-

ськовослужбовців — учасни-
ків АТО.

Понад  100 дітей, батьки 
яких боронили й надалі захи-
щають цілісність нашої держа-
ви на сході України, поринули в 
атмосферу справжнього свята: 
цікаві конкурси та вікторини, 
спортивні й солодкі подарун-
ки від ФФУ, які вручали Святий 
Миколай разом з помічниками, 
щирий сміх і радісні емоції.

дітей героїв України при-
вітали президент ФФУ Ан-
дрій Павелко, перші віце-
президенти федерації Ва-
дим Костюченко і Назар Хо-
лодницький та легендарний 
у минулому футболіст, а ни-
ні технічний директор націо-
нальної асоціації Олег Про-
тасов.

«Упевнений, що, ставши 
дорослими, ви обов’язково 

досягнете успіхів у спор-
ті. Станете чемпіонами сві-
ту або переможцями Олім-
пійських ігор і радуватиме-
те  своїми досягненнями рід-
них і всю країну», —  сказав, 
звертаючись до дітей, пре-
зидент ФФУ. Він побажав  їм 
якнайбільше чарівних мит-
тєвостей у житті, займати-
ся спортом, досягати успіхів 
і перемагати в усіх турнірах. 
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