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З Новим роком!

Дорогі українці!
Від імені Уряду та від себе 

особисто вітаю з Новим роком 
та Різдвом Христовим!

Минулий рік видався непро-
стим, але плідним для нашої 
країни. Соціально-економічна 
політика Уряду була спрямо-
вана на покращення матеріаль-
ного становища наших грома-
дян, інтенсивне запровадження 
структурних реформ, стабі-
лізацію банківської та фінансо-
вої системи, зміцнення обороно-

здатності країни, модернізацію 
Збройних сил, посилення енер-
гетичної безпеки країни, наро-
щування експортного потен-
ціалу української економіки та 
товаровиробницт ва, стимулю-
вання підприємниц тва та агро-
промислового комплексу.

У році, що минає, Україна 
здійснила значні кроки у про-
цесі євроінтеграції. Почав дія-
ти безвізовий режим з Європей-
ським Союзом. Завдяки угодам 
про асоціацію з ЄС та зону віль-
ної торгівлі з Канадою Україна 
зможе і в подальшому нарощу-
вати свою присутність на зо-
внішніх ринках та здійснюва-
ти тіснішу економічну інте-
грацію до західного економіч-
ного простору. Також інтен-
сивно розвивались наші відноси-
ни з НАТО, в ході яких Україна 
поставила собі досить амбітне, 
але цілком здійсненне завдання: 
перейти до 2020 року на базові 
стандарти Альянсу.

Ми прийняли рішення щодо 
багатьох соціальних перетво-
рень: продовжили курс на під-

вищення мінімальних зарплат 
та осучаснення пенсій, завдяки 
чому мільйони українців отри-
мали більші доходи за свою пра-
цю та трудові заслуги. Також 
дано старт медичній реформі: 
вже невдовзі зміниться модель 
фінансування системи охорони 
здоров’я і запрацює національ-
на солідарна система медич-
ного страхування. Крім того, 
збільшено оклади українським 
учителям і розпочато рефор-
му освіти.

Водночас на якісно новий ви-
ток розвитку вийшли процеси 
децентралізації, що дало змо-
гу місцевим громадам акумулю-
вати кошти та розпоряджа-
тися ними на власний розсуд. І 
сьогодні органи місцевого само-
врядування здійснюють масш-
табне відродження наших ре-
гіонів: зміцнюють регіональну 
економіку, покращують бла-
гоустрій і публічний простір 
українських міст, модернізу-
ють системи життєзабезпе-
чення населених пунктів, ре-
монтують школи, садочки, лі-

карні, заклади культури і спор-
ту. Ще одним з пріоритетів 
роботи Уряду був і залишаєть-
ся ремонт доріг та інших еле-
ментів інфраструктури.

Особливу увагу Уряд приді-
ляв питанням зміцнення енер-
гетичної незалежності держа-
ви. Схвалено базовий документ 
енергетичної політики Укра-
їни на довгострокову перспек-
тиву. Запущено процес впрова-
дження нової моделі ринку елек-
тричної енергії України. Розпо-
чато реалізацію проекту будів-
ництва Централізованого схо-
вища відпрацьованого ядерно-
го палива. Реалізовано пілотні 
проекти із заміщення дефіцит-
ного антрацитового вугілля.

У новому році ми продовжи-
мо важливі і глибинні перетво-
рення в соціальній, економічній 
та інших сферах. Наше завдан-
ня — зробити так, щоб еконо-
мічний поступ сприяв покра-
щенню життя українців, щоб 
темпи розвитку економіки до-
зволили очікувати значних ре-
зультатів не лише в середньо-

строковій, а і короткостроко-
вій перспективі. 

Дякую всім громадянам, які 
своїми працею і талантом, ак-
тивністю та цілеспрямованіс-
тю змінюють нашу країну, ві-
рять у її потенціал та успіш-
ний завтрашній день! Особли-
ву подяку висловлюю нашим 
бійцям, які захищають Бать-
ківщину від зовнішньої агресії. 
Впевнений, що спільними зусил-
лями українцям вдасться здій-
снити найсміливіші задуми, 
утвердити та реалізувати свій 
потенціал і потенціал країни.

Бажаю усім вдалого року і 
здійснення всіх намірів. Нехай 
в українських домівках завжди 
панує тепло та затишок, а 
серця сповнюються лише світ-
лими і яскравими почуттями! 
Міцного здоров’я, матеріально-
го благополуччя та мирного не-
ба над усією Україною!

З Новим роком та Різдвом 
Христовим!

Прем’єр-міністр України  
Володимир ГРОЙСМАН
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СИЛА ДУХУ 
Повний кавалер ордена «За мужність» 
Сергій Фролов не лише здійснив дитячу мрію, 
а й прославив Україну на весь світ 4
ФРОНТОВИЙ ЩОДЕННИК
За 14 кілометрів від окупованого Луганська, 
в так званій сірій зоні, живуть, працюють, захищають 
свою землю від ворога мирні люди мирного міста 5
ПРИФРОНТОВІ ІСТОРІЇ
Ми навіть минулої важкої зими на Новий рік 
не залишилися без власної зеленої красуні 6
ЧАС СОБАКИ 
На блокпостах Луганщини несуть службу 
разом з людьми чотирилапі копи з різних регіонів 7
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Втрачені документи зареєстровані на ім’я – 

Заяць Олексій Миколайович, а саме: Паспорт 

громадянина України серія МВ535473, виданий 

Ямпільським PC УДМС України в Сумській обл., 

та закордонний паспорт ЕХ 806685, вважати не-

дійсними з 15.12.2017 р.; ідентифікаційний номер 

2950519832, вважати втраченим з 15.12.2017 р..

Втрачений судновий білет,
виданий на човен «Прогрес 2М» 1978 ро-
ку побудови, вартовий реєстраційний но-
мер човна УЧН-20-К, запис у Судновій 
книзі України №2 від 09.04.2002 року, 
власник Чернігівський ЦГМ,

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет на суд-

но Javelin з бортовим номером КИВ-

0323-К, виданий на ім’я – Надточій 

Андрій Іванович,

вважати недійсним.

Втрачений спеціальний дозвіл на ко-
ристування надрами (реєстраційний  
№ 4384 від 25 вересня 2007 року, серія 
В № 001308) на Горішнянське родовище 
вапняку, 

вважати недійсним.

Я, Роговий Ігор Олександрович, пові-
домляю Учасника ТОВ «РОДІОЛА», код 
31959202, Макогон P.O., Директора Ло-
бова І.В., про вихід зі складу Учасників, 
мною оформлено відповідну заяву про 
вихід, підпис на заяві засвідчено нотарі-
ально. Заяву направлено для задоволен-
ня на вашу адресу.

Новомиргородський районний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 26000, Кіровоградська обл., м. Новомиргород, 
вул.Леніна, 157) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться  15.01.2018 о 08:00 до Музика Олександр 
Анатолійович (останнє відоме місце реєстрації: 26015, Кіро-
воградська обл., Новомиргородський р-н, с. Петроострів) 
справа № 395/1340/17, суддя Забуранний Р. А.

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.

Шевченківський районний суд м. Києва (адреса суду: 
03680, м. Київ, вул.Дегтярівська, 31-А) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованос-
ті у судове засідання, яке відбудеться 29.01.2018 об 11:30 до 
Кузнецов Ігор Валентинович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 04050, м. Київ, вул. Пугачова, буд. 6/29, кв. 32) справа  
№ 761/36576/17, суддя Осаулова А. А.

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.

Літинський районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 22300, Вінницька обл., смт Літин, вул. Героїв Чорноби-
ля, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  09.01.2018 о 12:30 до Суслова Юлія Юріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 22343, Вінницька обл., Літин-
ський р-н, с. Громадське, вул. Центральна, буд. 1) справа  
№ 137/1588/17, суддя Гопкін П. 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.

Конотопський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса 
суду: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 8) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
05.02.2018 о 09:00 до Прилуцький Григорій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 41601, Сумська обл., м. Ко-
нотоп, вул. Рябошапки, буд. 3, кв. 22) справа № 577/4487/17,    
суддя Кравченко В. 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.

Володимирецький районний суд Рівненської обл. (адреса 
суду: 34300, Рівненська обл., смт Володимирець, вул.Вишне-
ва,11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться   16.01.2018 о 09:30 до Кравець Володимир Валерійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 34371, Рівненська обл., 
Володимирецький р-н, смт Рафалівка, вул. Садова, буд. 35) 
справа № 556/1268/17, суддя Закревський Л. 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.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької обл. 
(адреса суду: 72309, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. 
Шмідта, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться 19.01.2018 о 09:00 до Макар Віталій Анато-
лійович (останнє відоме місце реєстрації: 72364, Запорізь-
ка обл., Мелітопольський р-н, с. Костянтинівка, вул. Фрунзе, 
буд. 96) справа № 320/8158/17, суддя Ковальова Ю. 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.

Солом’янський районний суд м. Києва (адреса суду: 
03113, м. Київ, вул. Шутова,1) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованос-
ті у судове засідання, яке відбудеться  27.06.2018 о 14:00 
до Литвин Микола Миколайович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 01001, м. Київ, вул. Суздальська, буд. 4/6) справа  
№ 760/9432/17, суддя Коробенко С. 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.

Макарівський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 08000, Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 35) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
18.01.2018 о 12:20 до Залєвський Валерій Вікторович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 08000, Київська обл., смт Мака-
рів, вул. Леніна, буд. 59, кв. 1) справа № 370/562/17, суддя 
Мазка Н. Б.

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.

Повістка про виклик
Підозрюваний Саратов Олександр Анатолійович, 03.08.1983 

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 КПК України, 
викликається на 10 год. 00 хв. 3, 4 та 5 січня 2018 року до слідчо-
го СВ УСБ України у Хмельницькій області Семенчук М.В. у каб. 
№128 за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, 
тел. (0382) 69-85-38, 65-72-73, для проведення слідчих та проце-
суальних дій (вручення підозри, допиту як підозрюваного, ого-
лошенні про завершення досудового розслідування, надання до-
ступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з 
матеріалами кримінального провадження, отримання копії об-
винувального акта та реєстру матеріалів досудового розсліду-
вання) у кримінальному провадженні №22017240000000005 за 
ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Коростишівський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 12500, Житомирська обл., м. Корости-
шів, вул. К. Маркса, 52) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться:

 18.01.2018 о 09:00 до Гончаренко Віталій Сергійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 12515, Житомир-
ська обл., Коростишівський р-н, с. Старосільці, вул. Ле-
ніна, буд. 12) справа № 280/843/17, суддя Пасічний Т. З.

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

Солонянський районний суд Днiпропетровської обл. 
(адреса суду: 52400, Дніпропетровська обл., смт Соло-
не, вул. Строменка, 1-А) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться:

 04.01.2018 о 14:00 до Стеценко Олександр Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 52433, Дні-
пропетровська обл., Солонянський р-н., с. Єлізарово, 
вул. Шевченка, буд. 28) справа № 192/1298/17, суддя 
Стрельников О. О.

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

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. (адре-
са суду: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Леніна, 12) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  05.01.2018 о 08:20 до Павловський Андрій 
Едуардович (останнє відоме місце реєстрації: 42000, 
Сумська обл., м. Ромни, вул. Щучки, буд. 57) справа  
№ 585/4074/17, суддя Шульга В. О.

 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. 

Згідно з протоколом № 28-12/17 Загальних 
зборів учасників ТОВ «СТАКАРД» від 
28.12.2017 р. прийнято рішення щодо припинення 
Товариства з обмеженою відповідальністю «СТА-
КАРД» (08300, Київська обл., місто Бориспіль, ву-
лиця Шевченка, будинок 14, код ЄДРПОУ 38572175) 
шляхом його ліквідації у добровільному порядку. 
Ліквідатором призначено Кошляк Яну Олександрів-
ну. Заяви кредиторів приймаються протягом двох мі-
сяців від дня публікації даного оголошення.

Кілійський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 
68300, Одеська обл., м. Кілія, вул. Леніна, 19) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбудеться:

 16.01.2018 о 09:30 до Чернишова Ольга Сергіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 68304, Одеська обл., м. Кілія, вул. 
Миколи Гоголя, буд. 15) справа № 502/1857/17, суддя Ман-
жос Н. В.

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

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

Бориспільський міськрайонний суд Київської обл. (адре-
са суду: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський 
шлях, 72) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

17.01.2018 о 13:00 до Чумаченко Олексій Ілліч (останнє 
відоме місце реєстрації: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, 
ОКПП «Київ») справа № 359/6180/17, суддя Борець Є. 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.

Роменський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Леніна, 12) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

 04.01.2018 о 08:15 до Коцупій Сергій Павлович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 42000, Сумська обл., м. Ромни, 
пр. Електриків, буд. 10) справа № 585/2129/17, суддя Шуль-
га В. О.

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

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

Дубровицький районний суд Рівненської обл. (адреса суду: 34100, 
Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Воробинська,22) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

 17.01.2018 о 17:00 до Красько Наталія Василівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 34109, Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Берестя, вул. 
Партизанська, буд. 34) справа № 560/332/17, суддя Сидоренко З. С.

 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 вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Герцаївський районний суд Чернівецької обл. (адреса суду: 60500, 
Чернівецька обл., м. Герца, вул. Центральна, 20) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться:

 03.01.2018 об 11:00 до Кузук Іван Миколайович (останнє відоме 
місце реєстрації: 60527, Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Рад-
госпівка) справа № 714/772/17, суддя Акостакіоає О. Т.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня 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 вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (адреса суду: 
84511, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Артема, 5) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться:

 12.01.2018 о 13:30 до Грабовська Лариса Григоріївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 84552, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Часів 
Яр, вул. Димитрова, буд. 8) справа № 219/6642/17, суддя Харченко О. П. 

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 вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Договір купівлі-продажу 

№ 11-304 від 26.10.2000 р. 

на квартиру по вул.  Єреван-

ській, 9, кв.13, зареєстрова-

ний на ім’я Кеба Сергій Ми-

колайович та Кеба Лариса 

Василівна, 

вважати втраченим.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 27 грудня 2017 р. № 1059 
Київ

Деякі питання погашення заборгованості 
Київської міської ради перед державою

Відповідно до статті 33 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 
рік» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок списання Міністерством фінансів частини зобов’язань Ки-
ївської міської ради з погашення заборгованості перед державою, що додається.

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення з урахуванням положень Порядку, 
затвердженого цією постановою, відповідних змін до договору про погашення забор-
гованості Київської міської ради перед державою.

3. Державній аудиторській службі провести державний фінансовий аудит щодо 
ефективності використання бюджетних коштів протягом 2017 року для будівництва 
Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві та за-
безпечити подання Міністерству фінансів до 30 червня 2019 р. копії звіту про резуль-
тати зазначеного державного фінансового аудиту.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 27 грудня 2017 р. № 1059

ПОРЯДОК 
списання Міністерством фінансів частини зобов’язань Київської міської ради  

з погашення заборгованості перед державою
1. Цей Порядок визначає механізм списання Мінфіном частини зобов’язань Київської місь-

кої ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла після здійснення Мінфіном 
витрат з погашення облігацій зовнішніх державних позик України та виплат за державними 
деривативами, що були випущені відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 
від 18 грудня 2015 р. № 1040 «Деякі питання вчинення у 2015 році правочину щодо переведен-
ня місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями, здійсне-
ними у 2005 та 2011 роках, до державного боргу» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 101,  
ст. 3482).

2. Списанню підлягає частина зобов’язань Київської міської ради з погашення за-
боргованості, зазначеної у пункті 1 цього Порядку, в обсязі, що дорівнює обсягу під-
тверджених касових видатків, проведених у 2017 році з бюджету м. Києва на будів-
ництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у м. Ки-
єві (далі – будівництво), але не більше 1 135 790 000 гривень.

Списання здійснюється в еквіваленті іноземної валюти, визначеному за офіційним 
курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на дату 
здійснення таких видатків.

Мінфін здійснює списання частини зобов’язань, зазначених у пункті 1 цього По-
рядку, на підставі поданих Київською міською радою документів, зазначених у пунк-
ті 3 цього Порядку, а також звіту про результати державного фінансового аудиту що-
до ефективності використання бюджетних коштів протягом 2017 року для будівни-
цтва Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві.

3. З метою підтвердження видатків, зазначених у пункті 2 цього Порядку, Київська 
міська рада забезпечує подання до 1 квітня 2018 р. Мінфіну:

письмового повідомлення про видатки для будівництва разом із зведеними дани-
ми про суми коштів спеціального фонду бюджету м. Києва, перерахованих на будів-
ництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у м. Ки-
єві, із зазначенням дати, призначення та отримувачів платежу, реквізитів відповідно-
го розпорядження про виділення коштів з бюджету, платіжних доручень та відповід-
них підтвердних документів. Відповідальність за складення та достовірність поданих 
даних покладається на Київську міську раду;

завірених належним чином копій первинних та інших підтвердних документів:
титулу об’єкта;
– титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фі-

нансування в поточному році лише проектно-вишукувальних робіт);
– договору підряду (контракту) з визначенням вартості будівництва, форм розра-

хунків за виконані роботи та майнової відповідальності за порушення умов догово-
ру підряду (контракту), календарного плану виконання робіт та графіка фінансуван-
ня. У разі здійснення будівництва об’єкта кількома генеральними підрядниками до-
говір підряду (контракту) подається окремо щодо кожного виконавця, для перехід-
них об’єктів – додаткового договору до договору підряду (контракту) на виконання 
робіт у поточному році;

– наказу, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу 
будівництва, пусковий комплекс або об’єкт;

– довідок про вартість виконаних робіт, завірених в установленому порядку; 
– мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бю-

джетних коштів та зміни до неї, поданих до органу Казначейства за місцем обслуго-
вування головним розпорядником, який згідно з рішенням Київської міської ради про 
бюджет м. Києва на 2017 рік уповноважений на будівництво Подільсько-Воскресен-
ського мостового переходу через річку Дніпро у м. Києві;

– реєстру бюджетних зобов’язань та реєстру бюджетних фінансових зобов’язань із 
відміткою Казначейства про дату реєстрації таких зобов’язань органом Казначейства;

– розпоряджень про виділення коштів спеціального фонду бюджету м. Києва на 
будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у 
м. Києві з відбитком штампа казначея «Оплачено»;

– платіжних доручень розпорядників/одержувачів бюджетних коштів на пере-
рахування бюджетних коштів для оплати зареєстрованих бюджетних фінансових 

зобов’язань на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через 
річку Дніпро у м. Києві з відміткою у вигляді відбитка штампа казначея «Оплачено» та 
підтвердних документів (договір (контракт), рахунок-фактура, акт придбання матері-
альних цінностей, довідка про вартість виконаних робіт, накладна тощо).

4. Для підтвердження видатків, зазначених у пункті 2 цього Порядку, Мінфін має 
право одержувати в установленому порядку додаткові документи, які підтверджують 
здійснення таких видатків.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 27 грудня 2017 р. № 988-р 

Київ

Про затвердження фінансового плану приватного 
акціонерного товариства «Укргідроенерго» на 2018 рік
Затвердити фінансовий план приватного акціонерного товариства «Укргідроенер-

го» на 2018 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 27 грудня 2017 р. № 989-р 

Київ

Про затвердження фінансового плану державного  
підприємства «Національна атомна енергогенеруюча  

компанія «Енергоатом» на 2018 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Національна атомна 

енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на 2018 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 27 грудня 2017 р. № 990-р 

Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства «Національна енергетична 

компанія «Укренерго» на 2018 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Національна енергетич-

на компанія «Укренерго» на 2018 рік, що додається до оригіналу.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення
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ОГОЛОШЕННЯ

ЗАЯВА
про екологічні наслідки діяльності

Об’єкт – проект «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на 
житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі», що забезпечує поліпшення транспорт-
ного обслуговування мешканців міста, в основному житлового масиву Виноградар, Вітряні гори і прилеглих. 

Очікується: скорочення часу перебування в дорозі для мешканців Виноградаря на 04-0,5 години; підви-
щення комфортності для пасажирів; зменшення існуючого рівня шкідливих викидів автотранспорту за ра-
хунок оптимізації пасажиропотоків; надійний зв’язок південно-західної частини міста з центром, переведен-
ня значного пасажиропотоку з наземних видів громадського транспорту на підземний. 

При експлуатації приміщень акумуляторних розташовані в суміщеній тягово – понижувальній  підстанції 
(СТП) в усій зоні впливу об’єкта, що проектується, прогнозуються такі залишкові викиди: 0,00352 г/с сірча-
ної кислоти. Шкідливий вплив метрополітену на забруднення повітря в зоні повітрявипускних кіосків (ПВК) 
відсутній. Рівень забруднення приземного шару атмосферного повітря на території електродепо не переви-
щує, за критерієм ГДК. мр.

У станційних приміщеннях вестибюлів, ескалаторів, переходів, радіовузла, ДПС, медичного пункту, пунк-
ту зміни машиністів, прийому їжі і підрахунку монет проектом передбачено захист пасажирів і експлуатацій-
ного персоналу від шуму, який створюється рухом поїздів, роботою ескалаторів і вентиляційних агрегатів.

Для забезпечення нормативного шумового режиму на прилеглій території електродепо проектом перед-
бачено комплекс шумозахисних заходів.

У складі проекту організації робіт передбачені стандартні противібраційні заходи. У цілому вібраційний 
вплив будівельних робіт на населення, персонал, ґрунти та конструкції несуттєвий. 

Знесення зелених насаджень згідно актів від 20.07.2017 р. (І черга будівництва); від 24.07.2017 р. (ІІ чер-
га будівництва); від 24.07.2017 р. (ІІІ черга будівництва).

Після завершення будівельних робіт благоустрій території будмайданчиків: відновлення зелених наса-
джень, покриття газонів згідно проекту благоустрою. Озеленення за відомістю. 

Об’єкт при виконанні природоохоронних заходів та санітарних норм практично не буде здійснювати шкід-
ливого впливу на середовище під час будівництва за рахунок оптимізації проектних рішень по його органі-
зації. Діяльність, що проектується, зумовлює зниження екологічного ризику.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА: будівництво та експлуатація об’єкта, який проектується у відповідності з 
нормами і правилами охорони НС і вимог екобезпеки; дотримання екологічних обмежень згідно розділу 
ОВНС; вивіз будівельного сміття; благоустрій території. 

Замовник Директор СП «Дирекція будівництва метрополітену»
КП «Київський метрополітен»» О.К. Охотніков

Генеральний проектувальник:Директор ТОВ  «Київметропроект»  
В.В. Янікін

Повістка  
про виклик підозрюваного при здійсненні  
спеціального досудового розслідування 

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в 
Рівненській області здійснюється досудове розслідуван-
ня у кримінальному провадженні №22017180000000102 
від 11.12.2017 за підозрою громадянина України Степа-
ненка Віталія Володимировича, 03.10.1979 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.На підставі ст.ст. 
133, 135, 297-5 КПК України, Степаненко Віталій Володи-
мирович, 03.10.1979 року народження, місце реєстрації: 
м. Донецьк, вул. Більшовиків, буд. 26, кв. 2, викликаєть-
ся в слідчий відділ УСБУ в Рівненській області, м. Рівне, 
вул. Відінська, 4, до заступника начальника слідчого від-
ділу Бичкова В.В. на 14 год. 30 хв. 05 січня 2018 року для 
участі в проведенні процесуальних дій в кримінальному 
провадженні  №22017180000000102.

«16» січня 2018 року о 12 годині за адресою 
09512 с. Ріжки Таращанського району Київської 
області (адмінбудівля ВСК «Ріжки») відбудуться  
збори громадян-співвласників майна КСП «МАЯК» 
(спілки), який реорганізований у ВСК «РІЖКИ». 

На повістці денній вирішення наступних питань:
— обрання керівних органів Спілки;
— виділення в натурі майнових паїв;
— різне.
Початок реєстрації учасників зборів здійсню-

ється о 10 годині при наявності документа, що по-
свідчує особу, та Свідоцтва про право власності на 
майновий пай члена колективного сільськогоспо-
дарського підприємства (майновий сертифікат).

Ініціативна група

Городищенський районний суд Черкаської області 
повідомляє, що 09.01.2018 року о 10 годині 00 хви-
лин відбудеться слухання цивільної справи за позо-
вною заявою Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Служба миттєвого кредитування» до Матвій-
ко Катерини Григорівни про стягнення боргу.

Матвійко Катерина Григорівна, 28.02.1955 ро-
ку народження, зареєстрована: вул. Симиренка, 23,  
с. Буда-Opловецька Городищенського району Чер-
каської області, викликається в судове засідання як 
відповідачка, явка до суду обов’язкова.

В разі неявки відповідачки до зали судового засі-
дання справа буде розглянута за її відсутності за на-
явними в ній матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище 
Черкаської області, 19500.

Суддя Синиця Л.П.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ПАТ «Державний ощадний банк Укра-
їни» до Спродіса Станіслава Анатолійовича про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідач Спродіс Станіслав Анатолійович (зареєстро-
ваний за адресою: м. Донецьк, вул. Щетиніна, 4а-24) ви-
кликається на 22 січня 2018 року о 10.00 год. до суду, каб. 
№ 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебу-
вання), місцезнаходження чи місце роботи якого невідо-
ме, викликається в суд через оголошення у пресі. З опу-
блікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута в його відсутність.

Суддя В.В. Андреєв

Автозаводський районний суд м. Кременчука 
(адреса суду: 39614, Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Першотравнева, 29/5) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборго-
ваності у судове засідання, яке відбудеться:

26.02.2018 о 14:30 до Білоцерківець Володимир 
Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 39622, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60 років Жов-
тня, буд. 38а, гурт.) справа № 524/6500/17, суддя Ри-
балка Ю. В.

01.03.2018 о 08:50 до Латишева Наталія Воло-
димирівна (останнє відоме місце реєстрації: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, вул.Цюрупи, буд. 6/2, 
кв. 57) справа № 524/3383/17, суддя Рибалка Ю. В.

01.03.2018 о 08:45 до Францев Віктор Володи-
мирович (останнє відоме місце реєстрації: 39600, 
Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Ціолковсько-
го, буд. 6, кв. 9) справа № 524/6508/17, суддя Ри-
балка Ю. В.

02.03.2018 о 09:00 до Гарькавенко Інеса Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 39601, Полтав-
ська обл., м. Кременчук, пр. Захисний, буд. 15, кв. 
2-3) справа № 524/6691/17, суддя Рибалка Ю. В.

02.03.2018 о 08:30 до Лобанцова Тетяна Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 39612, Пол-
тавська обл., м. Кременчук, пров. Залізничний, буд. 
8, кв. 2) справа № 524/5760/17, суддя Рибалка Ю. В.

02.03.2018 о 08:40 до Горобець Лариса Павлівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 39601, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Руднична, буд. 64) справа  
№ 524/6685/17, суддя Рибалка Ю. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Піщанський районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 24700, Вінницька обл.,  смт Піщанка, вул. Вишнева, 5) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

11.01.2018 о 09:00 до Коломієць Дмитро Анатолійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 24700, Вінниць-
ка обл., смт Піщанка, вул. Чапаєва, буд.  41) справа  
№ 142/1074/17, суддя Гринишина А. А.

11.01.2018 о 08:45 до Лісецький Олександр Дмитро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 24700, Вінницька 
обл., смт Піщанка, вул. Маяковського, буд. 32) справа  
№ 142/1072/17, суддя Гринишина А. А.

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 су-
дового засідання.

Бобровицький районний суд Чернігівської обл. (адреса 
суду: 17400, Чернігівська обл., м. Бобровиця,  вул. Незалеж-
ності, 47) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

16.01.2018 о 09:30 до Лазарєв Олександр Михайло-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 17402, Чернігівська 
обл., м. Бобровиця, вул. Остерська, буд. 36, кв. 1) справа  
№ 729/1219/17, суддя Бойко В. І.

16.01.2018 о 09:00 до Єрожкова Наталія Павлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 17400, Чернігівська обл., м. Бо-
бровиця, вул. Ярошевської, буд. 35) справа № 729/1238/17, 
суддя Бойко В. І.

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.

Бахмацький районний суд Чернігівської обл. (адре-
са суду: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Жов-
тнева, 42) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

12.01.2018 о 09:00 до Тремба Олександр Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 16500, Черні-
гівська обл., м. Бахмач, вул. Шевченка, буд. 56) справа  
№ 728/2259/17, суддя Лобода Н. В.

18.01.2018 о 09:00 до Андрієнко Володимир Анатолі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 16512, Чернігів-
ська обл., м. Батурин, вул. Шовковиця, буд. 44) справа  
№ 728/2254/17, суддя Пархоменко П. І.

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 су-
дового засідання.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської обл. 
(адреса суду: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Мо-
настирська, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

22.01.2018 о 08:05 до Кондратенко Віталій Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 37501, Полтавська 
обл., м. Лубни, вул. Новопрокладена, буд. 8, кв. 11) спра-
ва № 539/2598/17, суддя Іващенко Ю. А.

22.01.2018 о 08:15 до Бурлака Ігор Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 37500, Полтавська 
обл., Лубенський р-н, м. Лубни, вул. Садова, буд. 63/1) 
справа № 539/2607/17, суддя Іващенко Ю. А.

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 су-
дового засідання.

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська 
(адреса суду: 51911, Дніпропетровська обл.,  
м. Кам’янське, вул. Петровського, буд.166) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

11.01.2018 о 15:00 до Смахтін Михайло Юрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51900, Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, вул. Квітів, буд. 5, кв. 
5) справа № 209/3112/17, суддя Замкова Я. В.

11.01.2018 о 10:45 до Савчук Андрій Борисович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51940, Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, пр. Металургів, буд. 
44, кв. 36) справа № 209/2769/17, суддя Маслов Д. В.

11.01.2018 о 16:00 до Щербань Ігор Олександро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 51928, Дніпро-
петровська обл., м. Кам’янське, просп. Дружби На-
родів, буд. 63а, кв. 57) справа № 209/3116/17, суд-
дя Замкова Я. В.

11.01.2018 об 11:00 до Шевченко Ігор Маратович 
(останнє відоме місце реєстрації: 51600, Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, пр. Перемоги, буд. 22, 
кв. 101) справа № 209/1933/17, суддя Маслов Д. В.

11.01.2018 о 10:30 до Рибалка Василь Микола-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 51900, Дні-
пропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, б-р Буді-
вельників, буд. 5, кв. 13) справа № 209/2818/17, суд-
дя Маслов Д. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судові засідання на 10 год. 00 хв. 4 січня 2018 
року та 10 год. 00 хв. 18 січня 2018 року як відповіда-
ча Хайрутдінова Раіса Габдурашидовича, останнє відоме 
місце проживання якого: Донецька обл., м, Сніжне, вул. 
Карапетяна, буд. 44, по цивільній справі №319/1581/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк» до Хайрутдінова Раіса Габдурашидо-
вича про стягнення заборгованості за кредитом. Розгляд 
справи відбудеться в залі засідань Куйбишевського ра-
йонного суду Запорізької області за адресою: 71001, За-
порізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Яв-
ка до суду обов’язкова. Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення на позов та докази. У разі неявки відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки.

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

Суддя Хамзін Т.Р.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 31 січня 2018 
року о 14 годині 00 хвилин за адресою: Миколаїв-
ська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби наро-
дів, 3-А, до судді Савіна О.І. як відповідачів: Усатю-
ка Валерія Пилиповича, Усатюк Ніну Макарівну, Уса-
тюк Нелі Валеріївну, Усатюка Віталія Валерійовича по 
цивільній справі №486/1380/17 за позовною заявою 
Прокопчук Тетяни Володимирівни до Усатюка Вале-
рія Пилиповича, Усатюк Ніни Макарівни, Усатюк Нелі 
Валеріївни, Усатюка Віталія Валерійовича, треті осо-
би: Державний нотаріус Южноукраїнської державної 
нотаріальної контори, Товарна біржа «Південна то-
варна біржа», про визнання договору купівлі-прода-
жу нерухомого майна дійсним.

У разі неявки відповідачів: Усатюка Валерія Пили-
повича, Усатюк Ніни Макарівни, Усатюк Нелі Валері-
ївни, Усатюка Віталія Валерійовича справу буде роз-
глянуто за їхньої відсутності.

Літинський районний суд Вінницької області 
(адреса суду: 22300, Вінницька обл., Літинський р-н, 
смт Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30) викликає як 
відповідачку Лисак Катерину Василівну, 01.10.1987 
р.н. (останнє відоме місце проживання: вул. Завод-
ська, 15/4, м. Миколаїв Миколаївської обл.) за по-
зовом Лисака Павла Андрійовича до Лисак Катери-
ни Василівни про припинення стягнення аліментів на 
дитину.

19.01.2018 року о 14.00 годині, цивільна справа  
№ 137/1545/17, суддя Гопкін П.В.

У разі неявки відповідачки на призначений час або 
неповідомлення про причини неявки, справу буде 
розглянуто в її відсутність за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням ого-
лошення відповідачка по справі вважається належ-
ним чином повідомленою про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

В провадженні апеляційного суду Одеської області 
(суддя-доповідач Сегеда С.М.) знаходиться цивіль-
на справа за апеляційною скаргою Публічного акці-
онерного товариства «УкрСиббанк» на рішення Ки-
ївського районного суду м. Одеси від 16.06.2017 ро-
ку у справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «УкрСиббанк» до Вітковського Еллана Мико-
лайовича та Вітковського Анзора Миколайовича про 
стягнення заборгованості.

Апеляційний суд Одеської області викликає до су-
ду як відповідачів: Вітковського Еллана Миколайо-
вича та Вітковського Анзора Миколайовича в судове 
засідання, яке відбудеться 18 січня 2018 року о 14.00 
год. у приміщенні апеляційного суду Одеської облас-
ті за адресою: м. Одеса, вул. Юрія та Івана Лип, 24-а.

У разі неявки Вітковського Еллана Миколайовича 
та Вітковського Анзора Миколайовича на зазначене 
судове засідання, справа буде розглянута за їхньою 
відсутністю.

Нетішинський міський суд Хмельницької облас-
ті (адреса суду: Хмельницька область, м. Нетішин, 
пр-т Незалежності, 12) викликає в судове засідан-
ня, яке відбудеться 7 лютого 2018 року об 11 год. 00 
хв. відповідача у справі за позовом Байбули Вален-
тини Миколаївни про стягнення майнової та мораль-
ної шкоди, завданої внаслідок ДТП, Пантюка Дмитра 
Юхимовича (останнє відоме місце реєстрації: 30100, 
Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Набережна, 13, 
кв. 42), справа №2/679/490/2017, суддя Базарник Б.І.

З опублікуванням оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про розгляд 
справи.

У випадку неявки відповідача в судове засідання 
справа буде розглянута на підставі наявних у ній до-
казів у відповідності зі ст. 169 ЦПК України.

Чернігівський районний суд в порядку частини 9 стат-
ті 74 ЦПК України викликає в судове засідання на 09 го-
дину 00 хвилин 10 січня 2018 року відповідача Артюшен-
ка В’ячеслава Віталійовича, 16.05.1983 року народжен-
ня, відоме місце реєстрації: вул. Лісна, 11, с. Левковичі 
Чернігівського району та області, по цивільній справі за 
позовом Коваля Анатолія Миколайовича до Артюшенка 
В’ячеслава Віталійовича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: м. Чернігів Чернігівської обл., вул. Хлібопекар-
ська, 4, під головуванням судді Криворученко Д.П.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи, тому у випадку 
відсутності відомостей про причини неявки відповідача 
Артюшенка В’ячеслава Віталійовича, вважати відповіда-
ча – повідомленим належним чином, або причину неяв-
ки буде визнано судом неповажною, справу буде розгля-
нуто без його участі на підставі наявних у ній даних чи 
доказів.

ПАТ НАСК «Оранта» повідомляє:
1. Бланки договорів міжнародного страхування  

«Зелена картка», які були втрачені, вважати недійсними №:
11588807, 11588809, 11588887, 11588941, 11983316, 
11983317, 11990545, 11991635, 11992161, 12315599, 
12315682, 12318902, 12325512, 12325530, 12722634, 
11974634, 11976730, 11977169, 11977170, 11977392, 
11978412, 11980491, 12303748, 12303997, 12304000, 
12304077, 12304829, 12304908, 12304920, 12304925, 
12306886, 12307925, 12307926, 12310611, 12310612, 
12310613.

2. Бланки полісів ОСЦПВВНТЗ, які були втраче-
ні, вважати недійсними №: АК-4039696, АК-4039697,  
АМ-0697393, АМ-0697476, АМ-0697523, АМ-0697992.

3. Бланки Форма 83 УБ, які були втрачені, вважа-
ти недійсними №: 1114466, 1114467, 1114468, 1114470, 
1114472, 1114473, 1114474, 1114476, 1114477, 1114479, 
1114484, 1114485, 1114486, 1114487, 1114489, 1114499.

Зарічний районний суд м.Суми (адреса суду: 40030, 
Сумська обл., м. Суми, вул. Академічна, 13,) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

12.01.2018 о 14:00 до Шейко Сергій Іванович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 40035, Сумська обл., м. Су-
ми, вул. Дем’яна Коротченка, буд. 18, кв. 81) справа  
№ 591/5344/17, суддя Кривцова Г. В.

23.01.2018 о 09:00 до Власенко Віталій Анатолійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 40000, Сумська обл., 
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 165) справа  
№ 591/3282/17, суддя Бурда Б. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та 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.

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

Публічне акціонерне товариство  
«БГ БАНК» 

(код ЄДРПОУ 20717958, місцезнаходження 04112, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) повідомляє про втра-
ту документів згідно із нижченаведеним переліком:

1. Іпотечний договір, укладений між Відкритим ак-
ціонерним товариством «Універсальний Банк Розви-
тку та Партнерства» (правонаступником якого є ПАТ 
«БГ БАНК») та Погибльовим О.М.,   посвідчений  30 
квітня  2008 року  приватним нотаріусом Одеського 
міського нотаріального округу Тиквенко М.О.  за ре-
єстровим № 1661, 

2. Договір про внесення змін до Договору іпоте-
ки № 1661, посвідчений 09.03.2010 р. приватним но-
таріусом Одеського міського нотаріального округу 
Тиквенко М.О.  за реєстровим № 572.

3. Договір іпотеки, укладений між Відкритим ак-
ціонерним товариством «Універсальний Банк Розви-
тку та Партнерства» (правонаступником якого є ПАТ 
«БГ БАНК») та Погибльовим О.М., посвідчений  05 
серпня  2008 року приватним нотаріусом Одеського 
міського нотаріального округу  Тиквенко М.О. за ре-
єстровим № 3296.

4. Договір про внесення змін до Договору іпоте-
ки № 3296, посвідчений 09.03.2010 р. приватним но-
таріусом Одеського міського нотаріального округу 
Тиквенко М.О.  за реєстровим № 573.

Зазначені вище договори вважати втраченими та 
вважати їх недійсними.

Любарський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 13100, Житомирська обл., смт Любар, 
вул. Леніна, 36) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться:

 26.01.2018 о 08:30 до Циганович Геннадій Якович 
(останнє відоме місце реєстрації: 13101, Житомир-
ська обл., смт Любар, вул. Леніна, буд. 71-А, кв. 16) 
справа № 282/835/17, суддя Вальчук В. В.

 26.01.2018 о 09:00 до Пасічник Руслан Сергійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 13111, Жито-
мирська обл., Любарський р-н, с. Горопаї, вул. Ра-
дянська, буд. 18) справа № 282/648/17, суддя Валь-
чук В. В.

 26.01.2018 о 08:10 до Пилипчук Олександр Іва-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 13120, Жи-
томирська обл., Любарський р-н, с. Нова Чортория, 
вул. 1 Травня, буд. 16) справа № 282/1269/17, суддя 
Вальчук В. В.

 У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

 З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 3 лютого 2017 року розгляну-

то цивільну справу № 409/5/17 за позовною заявою 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Кре-

дитні Ініціативи» до Філімонової Лариси Миколаїв-

ни про стягнення заборгованості та винесено зао-

чне рішення, яким позовні вимоги задоволено в по-

вному обсязі.

Суддя Максименко О.Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 9 листопада 2016 року розгля-

нуто цивільну справу № 409/1632/16-ц за позовною 

заявою Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Кредитні Ініціативи» до Іванова Євгена Михайлови-

ча про стягнення заборгованості та винесено заочне 

рішення, яким позовні вимоги задоволено в повно-

му обсязі.

Суддя Максименко О.Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 14 листопада 2016 року роз-

глянуто цивільну справу № 409/1631/16-ц за позо-

вною заявою Товариства з обмеженою відповідаль-

ністю «Кредитні Ініціативи» до Шушука Романа Ва-

сильовича про стягнення заборгованості та винесе-

но заочне рішення, яким позовні вимоги задоволе-

но в повному обсязі.

Суддя Максименко О.Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№409/1595/17 за позовом Чалого Романа Григорійовича до 
Чалого Віктора Григорійовича про визнання права власності 
на спадкове майно та витребування доказів.

Судове засідання відбудеться 13.02.2018 року о 08.00 год. 
(резервна дата на 16.02.2018 року о 08.00 год.) у залі суду 
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається відповідач Чалий Віктор Григорійович, 
останнє місце реєстрації: містечко Щорса, 31/68, м. Лу-
ганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за 
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О.Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу № 2/243/4283/2017 за позовом Пін-
чука Андрія Леонідовича до Пінчук Юлії Олександрівни 
про розірвання шлюбу.

Відповідачка у справі: Пінчук Юлія Олександрівна, за-
реєстрована за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. 
Дружби, 17-а, викликається на 12 січня 2018 року о 08 
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В.І. Старовецький

Печерський районний суд м. Києва викликає 

Князьського Сергія Віталійовича як відповідача в су-

дове засідання у цивільній справі за позовом Бєло-

вої Кристини Юліївни до Князьського Сергія Віта-

лійовича про стягнення коштів, що призначено на 

05.02.2018 року о 10.00 год. та відбудеться в примі-

щенні Печерського районного суду м. Києва за адре-

сою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб. 24, під голову-

ванням судді Підпалого В.В.

Нетішинський міський суд Хмельницької області (адре-
са суду: Хмельницька область, м. Нетішин, пр-т Незалежнос-
ті, 12) викликає в судове засідання, яке відбудеться 1 люто-
го 2018 року о 12 год. 00 хв., відповідача у справі за позо-
вом Підберезного Вадима Валентиновича про визнання осо-
би такою, що втратила право на користування жилим при-
міщенням, Подберезну Ірину Валентинівну (останнє відоме 
місце реєстрації: 30100, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. 
Шевченка, 2, кв. 80), справа №2/679/392/2017, суддя Базар-
ник Б.І.

З опублікуванням оголошення відповідач вважається на-
лежним чином повідомленим про розгляд справи.

У випадку неявки відповідача в судове засідання справа 
буде розглянута на підставі наявних у ній доказів у відповід-
ності зі ст. 169 ЦПК України.

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 
Номер лота Коротка назва лота/номер кредитного договору

F22G7628 Право вимоги за договором кредиту №24 від 01.02.2008 року. Право вимоги за договором кредиту №34  
від 27.02.2007 року. Право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №82 від 28.03.2008 року.

F22G7629 Право вимоги за кредитним договором про відкриття кредитної лінії №034-08-КЛ від 05.03.2008 року
F22G7630 Право вимоги за договором кредитної лінії №73-07 від 09.07.2007 року
F22G7631 Право вимоги за договором кредитної лінії №114/07 ЮР від 17.07.2007 року
F22G7632 Право вимоги за договором кредиту №6 від 29.12.2005 року
F22G7633 Право вимоги за договором кредитної лінії №1/11/2007 від 11.06.2007 року. Право вимоги за кредитним 

договором про відкриття кредитної лінії №1/07/2008 від 18.09.2008 року
F22G7634 Право вимоги за договором поновлювальної кредитної лінії №77 від 28.03.2007. Право вимоги за дого-

вором поновлювальної кредитної лінії №87 від 22.06.2007

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) – 11.01.2018
Другі  відкриті торги (аукціон) – 22.01.2018
Треті  відкриті торги (аукціон) – 31.01.2018
Четверті відкриті торги (аукціон)  – 09.02.2018
П’яті відкриті торги (аукціон)  – 20.02.2018
Шості відкриті торги (аукціон)  – 01.03.2018
Сьомі відкриті торги (аукціон)  –13.03.2018
Восьмі відкриті торги (аукціон)  – 22.03.2018

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

Детальна інформація по лоту  
(параметри, забезпечення, початко-
ва ціна, правила участі в аукціоні)

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

Подільський районний суд м. Києва повідомляє 
Яхієву Олену Марсівну, що судове засідання у ци-
вільній справі за позовом Момота Олександра Пав-
ловича до Яхієвої Олени Марсівни про розірвання 
шлюбу відбудеться в приміщенні Подільського ра-
йонного суду м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
с.з. № 6) під головуванням судді Васильченка О.В.  
15 лютого 2018 року о 15 год. 30 хв.

Ваша явка або явка вашого представника 
обов’язкова. Представник повинен мати при собі до-
віреність та документ, що посвідчує його особу.

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

Марківський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 31.10.2017р. по цивільній справі  
№ 417/4536/17 за позовною заявою Галкіної Ніни Ві-
кторівни до Галкіна Олександра Сергійовича про ро-
зірвання шлюбу було ухвалено заочне рішення, по-
зовні вимоги задоволені повністю. 

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що 
заочне рішення може бути переглянуто Марківським 
районним судом Луганської області шляхом подан-
ня відповідачем заяви про перегляд заочного рішен-
ня до цього суду протягом десяти днів з дня опублі-
кування цієї заяви.

Суддя Дідоренко А.Е.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської 
області викликає Феденка Василя Васильовича, 22.11.1980 
р.н., жителя: м. Новоград-Волинський, вул. Чехова, 5-а Жи-
томирської області, як відповідача в судове засідання, яке 
відбудеться 18.01.2018 року о 16 год., резервна дата – 
24.01.2018 року о 14 год. 00 хв., у приміщенні Новоград-Во-
линського міськрайонного суду Житомирської області (вул. 
І.Франка, 31, м. Новоград-Волинський Житомирської облас-
ті) по цивільній справі № 285/3537/17 за позовом ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» до Феденка Василя Васильовича про стяг-
нення кредитної заборгованості.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поваж-
них причин справу буде розглянуто в його відсутність з ви-
несенням заочного рішення.

Суддя А.В. Михайловська

Стельмаков Юрій Васильович, 10.03.1960 р.н., 
останнє відоме місце проживання якого: Донецька 
область, м. Зугрес, вул. 60 років Жовтня, 11/37, ви-
кликається до Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області як відповідач по цивільній спра-
ві № 227/3552/17 за позовом Стельмакової Катери-
ни Григорівни до Стельмакова Юрія Васильовича 
про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеть-
ся 11.01.2018 року о 09.30 годині в приміщенні суду 
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. 
Банкова, 39А, каб. № 10. У разі неявки відповідача 
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у 
ній матеріалів.

Суддя Хандурін В.В.

Бородянський районний суд Київської області по ци-
вільній справі за позовом Костенко Ніни Леонідівни до 
Крилова Віталія Вікторовича про збільшення розміру алі-
ментів, викликає до суду (адреса: Київська область, смт 
Бородянка, вул. Центральна, 315) Крилова Віталія Вікто-
ровича, який проживав за останньою відомою суду адре-
сою: вул. Червонопрапорна, 22, с. Талалаївка Ніжинсько-
го району Чернігівської області, як відповідача на 11 січня 
2018 року о 16 годині 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут-
ності.

Суддя Міланіч А.М.

Договір оренди нежитлового приміщення,

укладений між ПАТ«Промінвестбанк»  

та ТОВ «МАКЛАЙФ АСУ» 

(ідентифікаційний код 34545263) від 13.02.2015 

№09-288/7, 

вважати розірваним в порядку ст. 782 ЦК України.

17.11.2017 року Білокуракинським районним су-
дом Луганської області було винесено рішення по 
цивільній справі № 434/2192/14-ц за заявою Лотової 
Ганни Сергіївни про відновлення втраченого судово-
го провадження по цивільній справі №434/2192/14-ц 
Артемівського районного суду м. Луганська за позо-
вом Лотової Ганни Сергіївни до Кондри Романа Юрі-
йовича про стягнення аліментів на дитину. Вимоги 
позивача задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О.Г.

Біляївський районний суд Одеської області викликає Кон-
стантинова Валерія Сергійовича для участі в судовому за-
сіданні як відповідача в справі за позовом ПАТ «Всеукраїн-
ський Акціонерний Банк» до Константинова B.C. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Засідання відбудеться в приміщенні Біляївського ра-
йонного суду Одеської області за адресою: 67600, Одеська 
область, м. Біляївка, вул. Кіпенка, 1, кабінет № 8 – 24 січ-
ня 2018 року об 11.00 годині. Явка до судового засідання 
обов’язкова.

У разі неявки відповідача до судового засідання спра-
ва буде розглянута за його відсутності згідно зі ст. 224 ЦПК 
України.

Суддя Драніков С.М.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 3 березня 2017 року розгля-

нуто цивільну справу № 409/3035/16-ц за позовною 

заявою Товариства з обмеженою відповідальніс-

тю «Кредитні Ініціативи» до Хаджиу Ольги Іванів-

ни про стягнення заборгованості та винесено зао-

чне рішення, яким позовні вимоги задоволено в по-

вному обсязі.

Суддя Максименко О.Ю.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в 
судове засідання Мархасін Міхіль по справі за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ШАНС-2013» до Мархасін Міхіль про стягнення гро-
шових коштів.

Засідання відбудеться 18 січня 2018 року о 12 год. 
30 хв. у приміщенні Приморського районного суду за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. № 208. 
У разі неявки справу буде розглянуто у вашу відсут-
ність.

Суддя А.Ю. Бойчук

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом 
ПАТ «Державний ощадний банк України» до Кокоріна Владисла-
ва Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором.

Відповідач по справі: Кокорін Владислав Олександрович 
(адреса: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Брайляна, буд. 12, 
кв. 45) викликається на 15 січня 2018 року о 10 год. 30 хв. до су-
ду, кабінет № 306, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача він повинен по-
відомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгляну-
та в його відсутність.

Суддя О.М. Павленко

Уманський міськрайонний суд Черкаської обл. (адреса 
суду: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Коломенська, 
18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться  08.02.2018 о 09:30 до Бойко Роман Якович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 20307, Черкаська обл., м. Умань,  
в/ч А 4116) справа № 705/2742/17, суддя Мазуренко Ю. 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.

Теплодарський міський суд Одеської обл. (адреса суду: 
65490, Одеська обл., м. Теплодар, вул, Комунальна, 3) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  22.01.2018 о 16:30 до Беседін Олександр Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 65490, Одеська обл., м. Те-
плодар, вул. Ген. Плієва, буд. 25, кв. 2) справа № 516/152/17, 
суддя Мислива Л. М.

 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.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 9 листопада 2016 року розгля-

нуто цивільну справу № 409/1598/16-ц за позовною 

заявою Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Кредитні Ініціативи» до Козюбєрдіна Володимира 

Анатолійовича про стягнення заборгованості та ви-

несено заочне рішення, яким позовні вимоги задово-

лено в повному обсязі.

Суддя Максименко О.Ю.

Краснокутський районний суд Харківської обл. (адреса 
суду: 62002, Харківська обл., м. Краснокутськ, вул. Карла 
Маркса, 15) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ При-
ватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  04.01.2018 о 10:10 до Левченко Юлія Ана-
толіівна (останнє відоме місце реєстрації: 62059, Харківська 
обл., Краснокутський р-н, с. Оленівське, вул. Санаторна, буд. 
2) справа № 627/939/17, суддя Каліберда В. А.

 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.

Лозівський міськрайонний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 64600, Харківська обл., м. Лозова, вул. Орджонікі-
дзе, 9) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 10.01.2018 о 08:00 до Дубочинська Лада Річардів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 64602, Харківська обл.,  
м. Лозова, мкр-н 4, кв. 71, кв. 52) справа № 629/3679/17, суд-
дя Мішуровська С. Т.

 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.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська (адреса су-
ду: 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Пуш-
кіна, 29) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться   15.02.2018 о 10:20 до Далецький Євгеній Олек-
сандрович (останнє відоме місце реєстрації: 49101, Дніпро-
петровська обл., м. Дніпро, вул. Миколи Руденка, буд. 108, 
кв. 54) справа № 203/3818/17, суддя Католікян М. 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.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 31 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 0  +5 Черкаська +2  -3 0  +5
Житомирська 0  -5 0  +5 Кіровоградська +2  -3 0  +5
Чернігівська +2  -3 0  +5 Полтавська -1  +4 0  +5
Сумська -2  +3 0  +5 Дніпропетровська -1  +4 +1  +6
Закарпатська 0  -5 0  +5 Одеська +2  -3 +3  +8
Рівненська 0  -5 0  +5 Миколаївська -2  +3 +3  +8
Львівська 0  -5 +1  +6 Херсонська 0  +5 +3  +8
Івано-Франківська 0  -5 0  +5 Запорізька 0  +5 +2  +7
Волинська 0  -5 0  +5 Харківська 0  +5 0  +5
Хмельницька 0  -5 0  +5 Донецька 0  +5 0  +5
Чернівецька 0  -5 0  +5 Луганська 0  +5 0  +5
Тернопільська 0  -5 0  +5 Крим +2  +7 +6  +11
Вінницька 0  -5 0  +5 Київ -1  +1 +1  +3

Укргiдрометцентр
Ф

от
о 

В
ол

од
им

ир
а 

З
А

ЇК
И

Хай буде щаслива ваша родина!
ТРАДИЦІЇ. У ніч із 31 грудня на 1 січня Новий рік зустрічають  
у колі сім’ї, а наступного дня ходять у гості 

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Відійшов у минуле ще 
один рік нашого про-

тистояння російській агре-
сії. І кінця-краю їй не ви-
дно. Та на порозі велелюд-
них свят — Нового року і 
Різдва Христового — ди-
витимемося в майбутнє з 
надією, сподіватимемося 
на ліпше у власному жит-
ті й житті держави. Мо-
же, найближчим часом та-
ки здійсняться щирі поба-
жання з різдвяної колядки: 

Хай буде щаслива вся 
ваша родина — радуйся!

Вся ваша родина і вся 
Україна — радуйся!

Щаслива родина, щасли-
ва держава — ці поняття 
нерозривно пов’язані між 
собою. Та їх утверджен-
ня можливе лише у ми-
рі й злагоді. Упродовж Но-
ворічних і Різдвяних свят, 
бажаючи одне одному всі-
ляких гараздів, сподіва-
тимемося, що й серед на-
ших політиків і народних 
обранців запанує злагода 
у розв’язанні державних 
проблем на користь Укра-
їни і кожної родини. 

6 січня — Святий Ве-
чір. Цього дня не слід ні-
чого позичати — щоб не 
влазити у борги протя-
гом року. Якщо між чле-
нами сім’ї або сусідами бу-
ли якісь непорозуміння чи 
сварки, їх треба залагоди-
ти взаємними вибачення-
ми, запорукою на подаль-
ший мир і злагоду.

Святу вечерю готують 
після полудня з 12 пісних 
страв. За столом має зі-
братися вся родина. Мож-
на також запросити у гос-
ті одиноких сусідів, які не 
готуют ь вечері. Головна 
страва на столі — щедра 
кутя. Її приправляють ме-
дом, родзинками, горіхами, 
розтертим маком. На сто-
лі ставлять ще дві тарілки: 
одна для духів померлих, 
друга — для відсутніх чле-
нів сім’ї. Після вечері виря-
джають дітей рознести да-
рунки хрещеним батькам, 
близьким родичам. У цей 
час починають ходити ко-
лядники. Приємно, що дав-
ній обряд зберігся до наших 
днів. Якщо цієї ночі буде по-
вний місяць, весна буде з 
повенями; якщо небо зоря-
не — до врожаю садовини. 

Свято Коляди, або Різд-
ва Христового, триває два 
тижні. Це період зимового 
повороту сонця: сонце на 
літо, а зима на мороз. Як-
що на Святвечір спожива-
ють тільки пісні страви, то 
різдвяний святковий стіл 
слід щедро накрити укра-
їнськими національними 
наїдками. Головні з них — 
холодець, кров’янка, туш-
кована капуста з м’ясом, 
голубці, квашені огірки, 
яблука тощо. 

Вечір з 13 на 14 січня на-
зивають Щедрим. Магічні 
прийоми цієї ночі багато в 
чому схожі із тими, які мали 
місце на Катерини та Ан-
дрія. На вулицях лунають 
щедрівки. Юнаки та дівчата 
збираються на вечорниці, 
святкують Маланки. А тоді 
— до застілля з вареника-
ми. Їх дівчата варять «із се-
кретами»: начиняють кіль-
ка вареників медом, сажею, 
сіллю, просом. Подають по-
лумисок із такими варени-
ками хлопцям. Кому попа-
деться з медом — має право 
поцілувати будь-яку дівчи-
ну, а кому з іншою начин-
кою — повинен заспівати, 
виконати гопака або заку-
курікати (якщо дістанеться 
вареник із просом). 

На Старий Новий рік, 
або Василя, із самого ран-
ку ходять засівальники. 
Вітаючи господарів зі свя-
том, вони примовляють: 
«На щастя, на здоров’я, на 
Новий рік роди, Боже, жи-
то-пшеницю і всяку паш-
ницю!» У прадавні часи сі-
чень іменували Василем. 
Святий Василь вважаєть-
ся покровителем свиней, 
тому на святковому столі 
має бути холодець та бага-
то інших м’ясних страв. 

На Йорданський Свят-
вечір на стіл ставлять піс-
ні страви з голодною ку-
тею (заправленою тіль-

ки медом). Уранці слід ви-
пити натщесерце освя-
ченої води. У посудину з 
ціє ю водою кидають мо-
нети, а вранці 19 січня вся 
сім’я вмивається цією во-
дою за старшинством — на 
здоров’я і багатство. Якщо 
на Йорданський Святве-
чір морозно, а небо зоряне 
— влітку буде гарний уро-
жай на зернобобові куль-
тури, а вівчарі матимуть 
великий приплід овець. 

Водохрещем завершу-
ються Новорічні та Різд-
вяні свята. Освячення цьо-
го дня води і масові купан-
ня — обряд дохристиян-
ський (дайбозький). Во-
ду освячують в ополонках, 
вирубаних у вигляді хрес-
та. У наш час купання у та-
ких спеціально обладнаних 
місцях стало велелюдним. 
Свяченою водою окроплю-
ють оселі, худобу, вулики. 

Ще один обряд — цер-
ковний обхід парафіян з 
малюванням хрестиків на 
дверях. Символ хреста — 
оберіг обійстя та його меш-
канців від усіх негараздів.

За народними прикме-
тами, якщо цього дня пого-
да сонячна — літо буде по-
сушливим; якщо навкруг 
сонця утвориться туман-
не коло — чекайте заме-
тілі; якщо день похмурий, 
з хурделицею — на вро-
жайне літо.

На жаль, після Новоріч-
них та Різдвяних свят у на-
шому календарі є й сумні 
дати. 20 січня — День Ав-
тономної Республіки Крим. 
Нехтуючи всі міжнародні 
права та закони, Росія під-
ступно загарбала україн-
ський півострів. Перетво-
рюючи його на військову ба-
зу, окупанти цілеспрямова-
но здійснюють політику те-
рору та насилля над укра-
їнцями і татарами. Це під-
тверджено недавньою ре-
золюцією ООН, за яку про-
голосували 70 країн. Про-
гресивна світова спільнота 
ніколи не визнає окупації 
Криму, а міжнародний суд 
за злодіяння агресора свого 
часу таки відбудеться.

21 січня минає 40 ро-
ків із дня трагічної смер-
ті українського дисидента і 
політв’язня Олекси Гірни-
ка. Цього дня у 60-ту річ-
ницю проголошення Цен-
тральною Радою незалеж-
ності України він вчинив 
акт самоспалення біля мо-
гили Тараса Шевченка в 
Каневі на знак протесту 
проти русифікації України. 
У розкиданих на Чернечій 
горі листівках (приблизно 
970) патріот закликав укра-
їнців боронити свою неза-
лежну державу і рідну мо-
ву від російського ярма. 

29 січня минає 100 років 
(1918) бою під Крутами. За-
гін київських студентів і 
гімназистів старших кла-
сів виступив на захист міс-
та від більшовицької нава-
ли. Зрозуміло, що необстрі-
ляна молодь не могла стри-
мати регулярної армії си-
лою патріотизму. Більшо-
вики жорстоко розправи-
лися з юними оборонцями. 
Вічна їм пам’ять і слава!

Різні дати й факти, а 
зміст один: злодіяння ро-
сійської імперії проти укра-
їнського народу. Вони три-
вають і в наш час. Та вірмо: 
перемога не забариться.

З Новим роком! Миру, 
добробуту і щастя держа-
ві та кожній родині! 

НАШ КАЛЕНДАР

1 січня —  Новорічне свято
6 січня —  Святвечір. Багата кутя
7 січня —  Різдво Христове
13 січня —  Щедрий вечір
14 січня —  Святого Василя. Новий рік за старим стилем
15 січня —  25 років тому (1992) Президія Верховної Ради 

України ухвалила Державний гімн України
18 січня —  Йорданський Святвечір. Голодна кутя
19 січня —  Водохреще
20 січня —  День Автономної Республіки Крим
21 січня —  40 років від дня трагічної смерті Олекси Гір-

ника (1912—1978), українського дисидента, 
політв’язня

22 січня —  День Соборності  України
27 січня —  Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
29 січня —  День пам’яті Героїв Крут

Наступний номер «Урядового кур’єра»  
вийде 3 січня 2018 року

Рік прийдешній, сніг торішній, а краса — неземна

Як Джима 
в різдвяних перегонах 
дебютувала

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

БІАТЛОН. Незмінним атрибутом різдвяної паузи в біатлонно-
му календарі є шоу на Veltins-Arena в німецькому Гельзенкірхе-
ні. Втім, зважаючи на наближення Білої Олімпіади, багато іме-
нитих спортсменів не наважилися переривати свою підготовку 
заради участі в цікавому шоу. 

Україну як одну з найсильніших біатлонних держав на пере-
гонах представляла олімпійська чемпіонка Юлія Джима, яка в 
дуеті з бельгійцем Міхаелем Решем за підсумками 
двох стартів посіла п’яте місце. 
Єдина інтернаціональна пара 
із 10 штрафними колами фіні-
шувала лише десятою в гонці 
з масовим стартом — першій 
частині шоу. А ось у гонці пере-
слідування Джима та Реш у су-
перечці за 5-те місце зуміли ви-
передити на 0,2 секунди нім-
ців Франциску Хільдебранд 
та Еріка Лессера.

Головний тренер жіно-
чої збірної України Урош 
Велепец, коментуючи 
виступ своєї підопіч-
ної, зазначив, що Юля 
стріляла на 6—7 секунд 
швидше, ніж на етапах. І це 
радує. Лежачи взагалі «не 
мазала». А на стійці ще є над 
чим працювати. 

Зазначимо, що це були останні 
перегони року, що минає. Та знову 
поринути в атмосферу великого бі-
атлону вболівальники зможуть уже 
4 січня — в Оберхофі стартує чет-
вертий етап Кубка світу. 

Наша Юля — 
серед лідерів 

світового рейтингу




