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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: 
«Financial Times визнала 

Україну першою серед 
пострадянських країн 

щодо поліпшення ділового 
клімату. Показники 

темпу розвитку 
виявилися 

найкращими».

Дорожники мають 
амбітні плани

РОЗБУДОВА. Максимально швидко провести необхідні підготовчі 
роботи і вже в березні почати виконання плану будівництва й ремонту 
доріг — таке доручення дав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман ке-
рівництву Мінінфраструктури та Укравтодору під час наради з питань 
розвитку дорожнього господарства.

Якщо в 2017 році обсяг ремонту доріг сягав 2100 км, що стало най-
вищим показником за останні п’ять років, то план на 2018-й амбітні-
ший і враховує відновлення й будівництво доріг місцевого і державно-
го значення. Ідеться передусім про коридор «Go highway», проект бу-
дівництва дороги Львів — Тернопіль — Херсон — Одеса, який з’єднає 
західний кордон із портами, а також інші важливі дороги, які входять 
до міжнародних транспортних коридорів у напрямку сходу й півдня. 

«Ще потрібно провести обстеження уже побудованих доріг, і в ра-
зі необхідності притягти до відповідальності тих, хто виконав роботу 
неякісно», — цитує департамент інформації та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату КМУ слова Володимира Гройсмана.

15,3 млрд м3

газу видобула торік компанія 
«Укргазвидобування». Це рекордний за 

чверть століття показник. Він перевищує 
видобуток 2016 року на 4,8% 

АКТУАЛЬНО. У вересні 2018 року Державне бюро розслідувань 
може відкрити перші кримінальні провадження

VIP-корупція під прицілом

Прем’єр-міністр про підвищення в рейтингу FT  
на 24,21 пункта 
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ОРІЄНТИР

Напередодні Нового 
року в тернопільській 
університетській лікарні 
відкрито найсучасніший  
у країні Центр політравми

НОВОСІЛЛЯ 

Для Дока «зелений коридор» став останньою 
дорогою 
ПАМ’ЯТЬ. Учасник АТО лікар Владислав Ковальов розробив медичний жилет, в якому зручно 
евакуювати поранених, і його нині використовують в екстремальних і бойових умовах

Любов ГАРАЖІЙ  
для «Урядового кур’єра»

Херсонець Владислав Кова-
льов з когорти українців, 

які з перших днів війни на схо-
ді вселили надію в наші зболі-
лі за Україну серця: нашій суве-
ренній державі бути. Перші до-
бровольці — успішні у мирно-

му житті, розумні, гідні, любля-
чі — стали непоборним щитом 
української нації. «Україна по-
над усе» — така квінтесенція їх-
нього життя.

У січні Владу виповнилося б 
тільки 34. Талановитий лікар-
хірург, доброволець, боєць ба-
тальйону патрульної служби мі-
ліції особливого призначення  

«Херсон». Позивний Док. 29 
серпня 2014 року під час прори-
ву блокади Іловайська ге-
роїчно загинув, рятуючи 
тяжко поранених бійців. 

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Порядку проведення  
громадських слухань у процесі 
оцінки впливу на довкілля»
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ОРІЄНТИР № 1
Сумська облдержадміністрація 1 (19– 30 березня 2018 р.) 1 (22 січня – 2 лютого 2018 р.) 1 (14– 25 травня 2018 р.) 1 (17– 28 вересня 

2018 р.)
1 (22 жовтня – 2 листопада 2018 р.) 1 (15–26 січня 2018 р.) 6

Тернопільська 
облдержадміністрація

1 (16– 27 квітня 
2018 р.)

1 (19– 30 березня 2018 р.) 1 (10–21 вересня 2018 р.) 1 (14– 25 травня 2018 р.) 1 (17– 28 вересня 
2018 р.)

1 (12–23 лютого 2018 р.) 1 (15–26 січня 2018 р.) 7

Харківська 
облдержадміністрація

1 (22 жовтня – 2 листопада 2018 р.) 1 (15–26 січня 2018 р.) 2

Херсонська 
облдержадміністрація

1 (19– 30 березня 2018 р.) 1 (22 січня – 2 лютого 2018 р.) 1 (12– 23 лютого 2018 р.) 3

Хмельницька 
облдержадміністрація

1 (10–21 вересня 2018 р.) 1 (22 жовтня – 2 листопада 2018 р.) 1 (15–26 січня 2018 р.) 3

Черкаська 
облдержадміністрація

1 (16–27 квітня 
2018 р.)

1 (19– 30 березня 2018 р.) 1 (22 січня – 2 лютого 2018 р.) 1 (14– 25 травня 2018 р.) 1 (17– 28 вересня 
2018 р.)

1 (12– 23 лютого 2018 р.) 1 (15–26 січня 2018 р.) 7

Чернівецька 
облдержадміністрація

1 (16–27 квітня 
2018 р.)

1 (19– 30 березня 2018 р.) 1 (22 січня – 2 лютого 2018 р.)
1 (10–21 вересня 2018 р.)

1 (14– 25 травня 2018 р.) 2 (12– 23 лютого 2018 р.)
1 (22 жовтня – 2 листопада 2018 р.)
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Чернігівська 
облдержадміністрація

1 (10–21 вересня 2018 р.) 1 (22 жовтня – 2 листопада 2018 р.) 1 (15–26 січня 2018 р.) 3

Усього 28 9 152 13 5 31 188 426

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

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача 
Горбенка Олега Олеговича, останнє відоме місце проживання: м. Вінни-
ця, вул. Київська, буд. 120, кв. 61, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 10 січня 2018 року о 12 год. 00 хв. під головуванням судді Ан О. В. 
(зал с/з № 22, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), у цивільній справі 
№ 127/8901/17 за позовом Горбенко Г. П. до Горбенка О. О. про припи-
нення права власності на квартири відповідно до ст. 365 ЦК України та 
визнання права власності, у випадку неявки в судове засідання, справа 
буде розглянута без участі відповідача.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (м. Ні-
кополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє Воєводу Сергія Олександро-
вича, що 13 лютого 2018 року о 14.30 годині відбудеться слухання ци-
вільної справи №182/6513/17 (провадження 2/0182/3979/2017 року) за 
позовом Опалатенко Ольги Вікторівни до Воєводи Сергія Олександро-
вича, третя особа – Служба у справах дітей Нікопольської міської ра-
ди, про надання дозволу на виготовлення документів та виїзд за кор-
дон неповнолітньої дитини без згоди батька, під головуванням судді  
Кобеляцької-Шаховал І. О.

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 31-А, викликає на 14.02.2018 року о 09 год. 00 хв. від-
повідача Подофьодова Сергія Юрійовича у справі за позовною заявою 
Селюніної Тетяни Леонідівни до Подофьодова Сергія Юрійовича, тре-
тя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору — Орган 
опіки та піклування Бучанської міської ради Київської області, про по-
збавлення батьківських прав.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі неявки справа 
розглядатиметься в його відсутність.

Суддя І. О. Макаренко

НКРЕКП ПОВІДОМЛЯЄ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
28.12.2017 Київ  № 1532

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування 
та постачання для потреб населення ТОВ «Рівнетеплоенерго»

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг», статей 5, 6 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Порядку форму-
вання тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і поста-
чання гарячої води, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2016 року за 
№ 835/28965, Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 берез-
ня 2016 року № 528, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 липня 2016 року за № 993/29123, Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго» тарифи на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання для потреб населення на рівні:

тариф на теплову енергію — 1228,97 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі: паливна складова — 885,20 грн/Гкал; решта витрат, 
крім паливної складової — 343,77 грн/Гкал) за такими складовими:

тариф на виробництво теплової енергії — 1120,40 грн/Гкал (без ПДВ) (у тому числі: паливна складова — 885,20 грн/Гкал; ре-
шта витрат, крім паливної складової — 235,20 грн/Гкал);

тариф на транспортування теплової енергії — 105,87 грн/Гкал (без ПДВ);
тариф на постачання теплової енергії — 2,70 грн/Гкал (без ПДВ).
2. Установити Товариству з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго» структуру тарифів на теплову енергію, її вироб-

ництво, транспортування, постачання для потреб населення згідно з додатками 1 — 4.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енер-

гетики та комунальних послуг, від 09 червня 2016 року № 1063 «Про встановлення тарифу на теплову енергію для потреб насе-
лення ТОВ «Рівнетеплоенерго».

4. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні — газеті «Уря-
довий кур’єр».

Голова НКРЕКП Д. Вовк
Додаток 1 

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг 28.12.2017 № 1532

Структура тарифу на теплову енергію Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго»
Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб населення
тис. грн на рік грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 440354,35 1212,76

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 363890,70 1002,17
1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями 233185,16 642,20
1.1.2 витрати на електроенергію 28241,77 77,77
1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т. ч.: 100108,17 275,70

1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 88235,40 243,00
1.1.4 витрати на покупну теплову енергію, у т. ч.: 0,00 0,00

1.1.4.1 витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію 0,00 0,00
1.1.5 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00
1.1.6 вода для технологічних потреб та водовідведення 894,58 2,46
1.1.7 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 1461,02 4,02
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 38969,17 107,32
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 35134,41 96,76

1.3.1 амортизаційні відрахування 18823,71 51,84
1.3.2 інші прямі витрати 16310,70 44,92
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 2360,06 6,50

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 1111,59 3,07
1.4.2 інші витрати 1248,48 3,44

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 7597,43 20,92
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 5897,73 16,24
2.2 інші витрати 1699,70 4,68
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 447951,78 1233,68
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00
8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 447951,78 1233,68
9 Вилучення невикористаних коштів Інвестиційної програми -1713,06 -4,71

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, у т. ч.: 1228,97
10.1 Паливна складова 885,20
10.2 Решта витрат, крім паливної складової 343,77
11 Паливна складова, % 72,03
12 Решта витрат, крім паливної складової, % 27,97
13 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 363101,26
14 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних
Додаток 2  

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики та комунальних послуг 28.12.2017 № 1532

Структура тарифу на виробництво теплової енергії Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго»
Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб населення
тис. грн на рік грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 401424,96 1105,55

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 354910,46 977,44
1.1.1 витрати на паливо для виробництва теплової енергії котельнями 233185,16 642,20
1.1.2 витрати на електроенергію 20091,98 55,33
1.1.3 собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ, у т. ч.: 100108,17 275,70

1.1.3.1 витрати на паливо у собівартості теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 88235,40 243,00
1.1.4 витрати на покупну теплову енергію, у т. ч.: 0,00 0,00

1.1.4.1 витрати на паливо у витратах на покупну теплову енергію 0,00 0,00

1.1.5 вода для технологічних потреб та водовідведення 886,01 2,44
1.1.6 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 639,14 1,76
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 26908,21 74,11
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 17442,99 48,04

1.3.1 амортизаційні відрахування 10476,07 28,85
1.3.2 інші прямі витрати 6966,92 19,19
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 2163,30 5,96

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 1018,91 2,81
1.4.2 інші витрати 1144,39 3,15

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 6964,01 19,18
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 5406,02 14,89
2.2 інші витрати 1557,99 4,29
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 408388,97 1124,72
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00
8 Вартість виробництва теплової енергії за відповідним тарифом 408388,97 1124,72
9 Вилучення невикористаних коштів Інвестиційної програми -1570,23 -4,32

10 Тариф на виробництво теплової енергії, грн/Гкал 1120,40
10.1 Паливна складова 885,20
10.2 Решта витрат, крім паливної складової 235,20
11 Паливна складова, % 79,01
12 Решта витрат, крім паливної складової, % 20,99
13 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 363101,26
14 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних
Додаток 3  

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики та комунальних послуг 28.12.2017 № 1532

Структура тарифу на транспортування теплової енергії Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго»
Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб населення
тис. грн на рік грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 37960,10 104,54

1.1 прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 8969,79 24,70
1.1.1 витрати на електроенергію 8149,80 22,44
1.1.2 транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00 0,00
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення 8,57 0,02
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 811,43 2,23
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 11116,10 30,61
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 17682,35 48,70

1.3.1 амортизаційні відрахування 8347,62 22,99
1.3.2 інші прямі витрати 9334,73 25,71
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 191,87 0,53

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 90,37 0,25
1.4.2 інші витрати 101,50 0,28

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 617,65 1,70
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 479,47 1,32
2.2 інші витрати 138,18 0,38
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 38577,75 106,25
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідним тарифом 38577,75 106,25
9 Вилучення невикористаних коштів Інвестиційної програми -139,27 -0,38

10 Тариф на транспортування теплової енергії, грн/Гкал 105,87
11 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, Гкал, у т. ч.: 363101,26

11.1 теплової енергії інших власників 0,00
11.2 теплової енергії власним споживачам 363101,26
12 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних
Додаток 4  

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики та комунальних послуг 28.12.2017 № 1532

Структура тарифу на постачання теплової енергії Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівнетеплоенерго»
Без ПДВ

№ з/п Найменування показників Для потреб населення
тис. грн на рік грн/Гкал

1 2 3 4
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 969,28 2,67

1.1 прямі матеріальні витрати 10,45 0,03
1.2 прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 944,86 2,60
1.3 інші прямі витрати, у т. ч.: 9,07 0,02

1.3.1 амортизаційні відрахування 0,02 0,00
1.3.2 інші прямі витрати 9,05 0,02
1.4 загальновиробничі витрати, у т. ч.: 4,90 0,01

1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 2,31 0,01
1.4.2 інші витрати 2,59 0,01

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 15,77 0,04
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 12,24 0,03
2.2 інші витрати 3,53 0,01
3 Інші операційні витрати 0,00 0,00
4 Фінансові витрати 0,00 0,00
5 Повна собівартість 985,05 2,71
6 Витрати на покриття втрат 0,00 0,00
7 Розрахунковий прибуток, у т. ч.: 0,00 0,00

7.1 податок на прибуток 0,00 0,00
7.2 резервний фонд (капітал) та дивіденди 0,00 0,00
7.3 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00
7.4 інше використання прибутку 0,00 0,00
8 Вартість постачання теплової енергії за відповідним тарифом 985,05 2,71
9 Вилучення невикористаних коштів Інвестиційної програми -3,56 -0,01

10 Тариф на постачання теплової енергії, грн/Гкал 2,70
11 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал 363101,26
12 Рівень рентабельності, % 0,00 0,00

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання С. Черних

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

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

Коропський районний суд Чернігівської області (вул. Кибальчича, 12, смт Короп Чернігівської 
області, 16200) викликає в судове засідання на 11 год. 00 хв. 16 січня 2018 року Рогача Юрія Ярос-
лавовича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Марганецька, 22, кв. 38, як відповідача 
по цивільній справі (справа 735/1113/17, провадження 2/735/454/17) за позовом Майстренка Юрія 
Тарасовича до Рогача Юрія Ярославовича, Рогач Анастасії Миколаївни про визнання батьківства.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача, суд розглядатиме справу за наявними мате-
ріалами в заочному порядку на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. А. Балаба

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 08.02.2018 року о 
14.00 годині суддя Дорошинська В. Е. буде розглядати цивільну справу за позовом Га-
люка Олексія Яковича в інтересах малолітніх дітей: Галюк В. О., 09.05.2003 р.н., та Га-
люк В. О., 09.05.2003 р.н., до Галюк Ольги Віталіївни, третя особа – Служба у справах 
дітей Виконавчого комітету Корабельної районної у м. Херсоні ради, про позбавлення 
батьківських прав. 

Прошу відповідачку Галюк Ольгу Віталіївну з’явитися на зазначений час та дату в 
каб. 603, у разі неявки справу буде розглянуто за її відсутності.

Втрачене свідоцтво 

про право власності на житло 

№ 5972 за адресою: вул. Білогородська, 

6, кв. 27, власниця Розумік Віра 

Семенівна, 

вважати недійсним.

Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 11) по-

вторно викликає Куценко Оксану Валеріївну в судове засідання на 06.02.2018 року об 

11 год. 00 хв. для участі у розгляді цивільної справи за позовною заявою Сніжка Олек-

сандра Сергійовича до Куценко Оксани Валеріївни про стягнення заборгованості. У ра-

зі неявки справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 08.02.2018 року о 
14.30 годині суддя Дорошинська В. Е. буде розглядати цивільну справу за позовом 
Гудка Володимира Петровича до Мехасюк Світлани Едуардівни, третя особа — Служба 
у справах дітей виконавчого комітету Дніпровської районної у м. Херсоні ради, Служба 
у справах дітей виконавчого комітету Суворовської районної у м. Херсоні ради, про усу-
нення перешкод щодо участі у вихованні та вільному спілкуванні з дитиною батьком. 

Прошу відповідачку Мехасюк Світлану Едуардівну з’явитися на зазначений час та да-
ту в каб. 603, у разі неявки справу буде розглянуто за її відсутності.

Втрачені кваліфікаційні сертифікати: 

серія АР №007710 та серія АР №007709, 

видані на ім’я Підмогильний О. О., 

вважати недійсними.

Ліквідатор ДП «Криворізька автобаза №16 ВАТ «Криво-
ріжбудтранс» повідомляє про проведення повторних торгів 
з реалізації майна банкрута. На відкриті торги виставляєть-
ся нерухоме майно:

Лот №1: одноповерхова будівля технічного боксу, загаль-
ною площею 2548,2 кв.м, збудована в 1965 році, розташо-
вана за адресою: вул. Леоніда Бородича, 7А, м. Кривий Ріг. 
Земельна ділянка площею 0,4873 гектарів, кадастровий но-
мер 1211000000:03:160:0124, цільове призначення — для 
обслуговування нежитлової будівлі. Право власності зареє-
стровано за ДП «Криворізька автобаза №16 ВАТ «Криворіж-
будтранс». 

Початкову ціну продажу знижено на 20% – 486 157,6 грн 
без ПДВ.

Письмові заявки на участь у торгах приймаються за по-
штовою адресою: а/с №143, м. Кривий Ріг, 50002.

Умови участі у відкритих торгах (аукціон) та порядок 
ознайомлення з майном – за тел. 096-476-17-55.

Торги відбудуться 31.01.2018 р. о 10.00 год. за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, 7.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Ба-
лан Лідію Юріївну, Балана Валерія Петровича, що су-
дове засідання у справі за позовом Шкелебей В. А. до 
Балан Л. Ю., за участю третьої особи Балана В. П. про 
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням, відбудеться в приміщен-
ні Подільського районного суду м. Києва (м. Київ, 
вул. Хорива, 21, зал с.з. № 6) під головуванням судді 
Васильченка О. В. 30 травня 2018 року о 09 год. 00 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 відсутності 
на підставі наявних у ній доказів.

Рівненський міський суд викликає Жука Сергія 
Анатолійовича як відповідача по справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» 
до Жука Сергія Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за кредитною лінією №002-17700-120713, 
у судове засідання, яке відбудеться 1 лютого 2018 
року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Рівненського місь-
кого суду за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1.

Останнє відоме місце проживання відповідача 
Жука Сергія Анатолійовича: м. Рівне, вул. Данила Га-
лицького, буд. 3, кв. 61.

У разі неявки до суду на вказаний час та непові-
домлення про поважність причин неявки відповіда-
ча, вказана справа буде вирішена на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів з постановленням заочно-
го рішення.

Суддя М. А. Бердій

Автозаводський районний суд м. Кременчука ви-
кликає Бахмута Леоніда Васильовича (останнє відо-
ме місце проживання — 39600, Полтавська область, 
м. Кременчук, вул. В. Інтернаціоналістів, б. 11, кв. 31) 
як відповідача по справі за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Дельта банк» до Бахмута Лео-
ніда Васильовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26.02.2018 року о 
15.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Кремен-
чук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове 
засідання, справу буде розглянуто за вашої відсут-
ності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про 
причини неявки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

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: Короткий опис активів (майна) в лоті:
F11G8031- F11G8032, 
F11G8095

Основні засоби. 
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: 18.01.2018; 29.01.2018; 07.02.2018; 16.02.2018; 27.02.2018; 09.03.2018; 
20.03.2018; 29.03.2018.

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/31011-asset-sell-id-144608
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/31013-asset-sell-id-144610

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«МЕГА АСТЕР»  
(код 35332267; місцезнаходження: 61052,  

м. Харків, вулиця Велика Панасівська, будинок 68, кор-
пус А-2,210) ліквідується за рішенням Засновників.  

Ліквідатор: Нехороших Дмитро Михайлович  
(адреса: 61171, місто Харків, шосе Салтівське, будинок 
242, квартира 297). Претензії кредиторів приймаються  

до 01.03.2018 року на адресу Товариства.

В Овідіопольському районному суді Одеської області 
суддею Гандзій Д. М. 12 лютого 2018 року о 09.30 годині 
буде слухатись цивільна справа № 509/3309/17 за позо-
вом Маковея Івана Павловича до Маковей Лілії Сергіївни 
про розірвання шлюбу.

Овідіопольський районний суд Одеської області про-
понує Маковей Лілії Сергіївні надати заперечення та всі 
наявні у неї докази у справі особисто або через представ-
ника. У разі неявки Маковей Лілії Сергіївни в судове засі-
дання справа може бути розглянута за її відсутністю.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області ви-
кликає в судове засідання на 31 січня 2018 року о 10 годині 00 
хвилин за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, 
вул. Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О. І., як відповідачів: 
Яриша Сергія Олександровича та Яриша Максима Сергійови-
ча по цивільній справі №486/803/17 за позовною заявою Лім-
борської Клавдії Миколаївни до Яриша Сергія Олександровича, 
Яриша Максима Сергійовича, ПАТ «Державний ощадний банк» 
про визначення додаткового строку для прийняття спадщини, 
зобов’язання оформити зміну кредитора.

В разі неявки відповідачів: Яриша Сергія Олександровича 
та Яриша Максима Сергійовича справу буде розглянуто за їх-
ньої відсутності.

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі 
за позовом Матлак Тетяни Мирославівни до Чернихівецької сільської ра-
ди, Лисевич Ярини Ярославівни про визнання права власності на спадкове 
майно, викликає в судове засідання відповідачку Лисевич Ярину Ярославів-
ну, останнє відоме місце проживання якої: смт В.Березовиця, вул. Енерге-
тична, 13/51 Тернопільського району.

Судове засідання призначене на 15 лютого 2018 року о 10 год. 30 хв. і 
відбудеться в приміщенні Збаразького районного суду Тернопільської об-
ласті за адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської 
області, суддя Щербата Г. Р.

Відповідачці Лисевич Ярині Ярославівні пропонується надати всі наявні 
у неї докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутністю 
Лисевич Ярини Ярославівни.

Про причини неявки Лисевич Ярина Ярославівна повинна повідомити 
суд.

Кобеляцький районний суд Полтавської області ви-
кликає Ситника Ігоря Юрійовича, 21.10.1985 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: с. Сухинівка, 
вул. Шевченка, 18 Кобеляцького району Полтавської об-
ласті, як відповідача по цивільній справі за позовом Сит-
ник Надії Іванівни про розірвання спадкового договору.

Судове засідання відбудеться 16 січня 2018 року о 08 
годині 40 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Ко-
беляки, вулиця Шевченка, 16/25, Полтавська область.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу бу-
де розглянуто за відсутності відповідача. Відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя І. І. Омельченко

В провадженні Іванківського районного суду Ки-
ївської області перебуває цивільна справа за позо-
вом Приватного акціонерного товариства «Європей-
ський страховий альянс» до Тесленка Дмитра Володи-
мировича про відшкодування збитків в порядку регре-
су. Відповідач по справі: Тесленко Дмитро Володимиро-
вич викликається до Іванківського районного суду Київ-
ської області на 11 січня 2018 року о 09 годині 00 хви-
лин за адресою: Київська область, Іванківський район, 
смт Іванків, вул. Івана Проскури, буд. 14а, для участі в 
судовому засіданні. З опублікуванням оголошення про 
виклик відповідач вважається повідомленим про дату, 
час і місце розгляду справи. У разі неявки відповідач по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше спра-
ва буде розглянута за його відсутності.

Суддя Н. П. Слободян

В приміщенні Каланчацького районного суду Херсонської об-
ласті, що розташований за адресою: вул. Херсонська, 26, смт Ка-
ланчак, Херсонська область, 19.01.2018 року о 09.00 год. відбу-
деться розгляд цивільної справи № 657/1358/17 за заявою Ма-
зуренка Віталія Олексійовича, представник позивача Сальник 
Наталія Анатоліївна до ТОВ «Фінансова компанія «Фагор» про 
зобов’язання вчинити певні дії.

В судове засідання викликається відповідач: Товариство з об-
меженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фагор», юри-
дична адреса: вул. Німанська, 3, м. Київ.

Роз’яснюємо, у разі неявки в судове засідання без поважних 
причин або неповідомлення суду про причини неявки, справу буде 
розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Украї-
ни з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважаєть-
ся повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя Скригун В. В.

Вишгородський районний суд Київської 
області повідомляє, що Дубіна Олександр 
Миколайович викликається в судове засі-
дання, яке відбудеться 29.01.2018 року об 
11.00 годині (м. Вишгород, вул. Кургузо-
ва, 7, каб. 7), як відповідач по цивільній 
справі № 363/2224/17 за позовом Сікор-
ського Сергія Миколайовича до Публіч-
ного акціонерного товариства «Комерцій-
ний банк «Актив-Банк», Дубіни Олексан-
дра Миколайовича про визнання довіре-
ності та договору іпотеки недійсними.

В разі неявки відповідача в судове засі-
дання справа буде розглянута за наявни-
ми в ній матеріалами.

Суддя О. Д. Рудюк

Гадяцький районний суд Полтавської області викли-
кає Кириченка Василя Володимировича (останнє відоме 
місце проживання: вул. Верхній Поділ, 40, с. Рашівка Га-
дяцького району) у судове засідання по цивільній справі 
за позовом Сімінька Федора Федоровича до Кириченка 
Василя Володимировича, третя особа: Виконавчий ко-
мітет Рашівської сільської ради Гадяцького району, про 
визнання особи такою, що втратила право користування 
жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 9 січня 2018 року о 9 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лесі Українки, 6.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки Кириченка В. В. 
справу буде розглянуто за його відсутності. Киричен-
ко В. В. зобов’язаний повідомити суд про причини неяв-
ки в судове засідання.

Суддя Л. В. Максименко

Ковпаківський районний суд м. Суми в осо-
бі судді Хитрова Б. В. викликає Курсенко Людми-
лу Олександрівну як відповідачку в судове засідан-
ня по цивільній справі № 592/10821/17, провадження  
№ 2/592/2775/17 за позовом Жили Олександри Андріїв-
ни до Курсенко Людмили Олександрівни про виділ час-
ток в спільній частковій власності в натурі.

Судове засідання по справі відбудеться 16 січня 2018 
року о 09.00 год. у приміщенні Ковпаківського районно-
го суду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Першотравне-
ва, 12, зал судових засідань № 10.

У випадку неявки відповідачки в судове засідання, 
справу буде розглянуто на підставі наявних у ній доказів.

Дарницький районний суд м. Києва повідомляє, що 
Гук Дмитро Борисович, 07.03.1971 р.н., зареєстрований 
за адресою: 01001, м. Київ, вул. А. Ахматової, 4, кв. 44, 
викликається як відповідач Дарницьким районним су-
дом м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 24 січ-
ня 2018 року о 10 год. 00 хв. у цивільній справі за позо-
вом ПАТ СК «Провідна» до Гука Дмитра Борисовича про 
відшкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді 
Леонтюк Л. К. у приміщенні Дарницького районного суду 
м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 7/13, каб. 17, зал №6.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа 
буде розглянута в його відсутність з урахуванням наяв-
них у ній доказів відповідно до чинного законодавства.

Суворовський районний суд м. Одеси ви-
кликає як відповідача Савчука Ігоря Анато-
лійовича за позовом Мартинова Андрія Ана-
толійовича до Публічного акціонерного то-
вариства «Універсал банк», Савчука Ігоря 
Анатолійовича, третя особа: Дарницький ра-
йонний відділ державної виконавчої служби  
м. Київ Головного територіального управлін-
ня юстиції у м. Києві, про звільнення з-під 
арешту майна. Судове засідання відбудеть-
ся 21.02.2018 р. о 09 год. 30 хв. у приміщен-
ні Суворовського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського ко-
зацтва, 68, зала судових засідань № 17. У ра-
зі неявки Савчука Ігоря Анатолійовича в су-
дове засідання, воно буде проведене в його 
відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 0  +5 Черкаська 0  +5 0  +5
Житомирська 0  +5 0  +5 Кіровоградська 0  +5 0  +5
Чернігівська 0  +5 0  +5 Полтавська 0  +5 0  +5
Сумська -2  +3 0  +5 Дніпропетровська -2  +3 0  +5
Закарпатська 0  +5 0  +5 Одеська 0  +5 +4  +9
Рівненська 0  +5 0  +5 Миколаївська 0  +5 +3  +8
Львівська -1  +4 0  +5 Херсонська 0  +5 +3  +8
Івано-Франківська 0  +5 0  +5 Запорізька -2  +3 +2  +7
Волинська 0  +5 0  +5 Харківська +2  -3 0  +5
Хмельницька +2  -3 0  +5 Донецька +2  -3 0  +5
Чернівецька +2  -3 0  +5 Луганська +1  -4 0  +5
Тернопільська 0  +5 0  +5 Крим +1  +6 +5  +10 
Вінницька 0  +5 +1  +6 Київ +1  +3 +3  +5
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ТРАДИЦІЯ. До Різдвяних свят у Львові 
традиційно прикрашають вітрини, зокрема 
й у центральній частині міста. Чимало під-
приємців, власників магазинів, ресторанів, 
готелів взяли участь у конкурсі на найкра-
ще різдвяне декорування вітрин, попере-
дньо подавши пропозицію до Галицької ра-
йонної адміністрації, повідомила власкор 
«Урядового кур’єра» Христина Горобець. 
А наприкінці року, що минув, Львівський 
міський голова Андрій Садовий нагородив 
переможців змагання. Як розповіли у прес-
службі міської ради, результати оцінювала 
конкурсна комісія, що складалася з пред-
ставників мерії, районної адміністрації та 
митців. «Ми провели глобальне досліджен-
ня і спільно з експертами визначили най-
кращі вітрини Львова. Це дуже важливо, 
тому що естетика створена і для львів’ян, і 
для гостей, вони закохуються, і це допома-
гає відчути їм смак нашого міста», — за-
значив Андрій Садовий.

Загалом до участі у конкурсі надійшло 
майже  40 пропозицій. З-поміж них  вибра-
ли п’ять  найкращих вітрин. Головним кри-
терієм оцінювання була атмосферність Но-
ворічно-Різдвяних свят. Приміром, за ба-
жання, можна зробити фото з пінгвіном 
must have. 

Святкові барви 
оновлених площ

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ОБНОВИ. Відшуміли в містах і селах України новорічні святку-
вання, а в Христинівці та Монастирищі на Черкащині зустріч 2018-
го була позначена своєрідними родзинками. Приміром, районний 
центр Христинівка напередодні свята прикрасився оновленою Со-
борною площею. Будівельники постаралися надати їй сучасного 
вигляду — тепер вона з фонтанами, пішохідна зона покрита тро-
туарною плиткою, радують око зелені насадження та оригіналь-
не освітлення, тут встановлено карусель зі світловим та музичним 
супроводом.

За українською традицією хлопчики в національному вбранні 
засіяли святкову площу житом-пшеницею на достаток та добрий 
урожай, на щастя та радість, добро та злагоду, щоб усе було га-
разд у кожній родині та кожному домі. Священнослужителі прове-
ли молебень за нашу рідну Україну. Після офіційної частини відбу-
лося святкове дійство «Зима-чарівниця», яке особливо припало 
до душі молоді та дітям. 

Так само урочисто відзначили відкриття реконструйованої цен-
тральної площі імені Героїв Майдану жителі Монастирища. Після 
повної реконструкції цей майдан став справжньою окрасою міста. 
Тут оновлено тротуари, встановлено фонтан зі скульптурами сло-
нів, карусель зі світловим та музичним супроводом, пам’ятник Іва-
нові Богуну та вхідну арку до паркової зони.

Перемог прагнемо разом
ПІДСУМКИ НА ПЕРСПЕКТИВУ. Асоціація спортивних журналістів 
визначила найкращих 

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

З великих міжнародних 
спортивних подій  не-

олімпійського року, що 
минув, особливо виокрем-
люються  Х Всесвітні ігри 
(Вроцлав, Польща), чем-
піонати світу: з водних 
видів спорту (Будапешт, 
Угорщина), фехтуван-
ня (Лейпциг, Німеччина), 
легкої атлетики (Лондон, 
Великобританія), бок-
су (Гамбург, Німеччина) і 
відбірні матчі чемпіонату 
світу-2018 з футболу.

Найуспішніше україн-
ські атлети виступили на 
ювілейних Х Всесвітніх 
іграх у Вроцлаві — посіли  
п’яте місце серед 102 кра-
їн (з 10 золотими, 7 сріб-
ними і 8 бронзовими ме-
далями). Позаду Украї-
ни опинилися, наприклад, 
такі сильні й успішні збір-
ні, як США, Китай, Вели-
кобританія та Японія. До 
речі, на попередніх по-
дібних змаганнях у Калі 
(Колумбія) наші були сьо-
мими. Такій стабільності 
результатів можна тільки 
порадіти. 

Сезон-2017 укотре до-
вів світові: наша країна 
багата на спортивні та-
ланти. Стосується це  й 
відомих спортсменів, і мо-
лодих талантів. Після від-
носної невдачі в Ріо й три-
валого відновлення, спри-
чинених важкою травмою 
і операцією на руці, знову 
повернулася на звичний 
для себе чемпіонський рі-
вень «золота» олімпій-
ська медалістка Пекіна 
Ольга Харлан. Як і рані-
ше, виблискують  на ве-
ликих міжнародних зма-
ганнях переможці та при-

зери Олімпіад, чемпіона-
тів світу та Європи, Куб-
ків світу: у професійному 
боксі — Василь Ломачен-
ко та Олександр Усик, у 
гімнастиці — Олег Верня-
єв та Ігор Радівілов, у бі-
атлоні — Олена Підгруш-
на і Юлія Джима, в стриб-
ках у воду — Ілля Кваша, 
на водних доріжках — 
Андрій Говоров, на бор-
цівському килимі — Юлія 
Ткач. А весь спортивний 
світ у захваті від наших 
нових молодих і яскравих 
талантів: чемпіона світу і 
Європи 2017 року з боксу 
Олександра Хижняка з 
Полтавської області, оде-
ситки Еліни Світоліної, 
яка буквально ввірвала-
ся в десятку світової елі-
ти жіночого тенісу, пер-
шого в історії України пе-
реможця Всесвітніх ігор з 
карате львівського адво-
ката Станіслава Горуни, 
срібного призера чемпіо-
нату світу з легкої атле-
тики зі стрибків у висоту 
19-річної Юлії Левченко, 
16-річної київської шко-
лярки Дар’ї Білодід, що 
стала чемпіонкою Європи 
серед дорослих із дзюдо. 

Днями  лауреатів тра-
диційного конкурсу «Під-
сумки спортивного ро-
ку» визначила  Асоціація 
спортивних журналістів 
України. «Найрізноманіт-
ніших думок і пропози-
цій (від місцевих спортс-
менів, тренерів, команд 
до добре відомих в Украї-
ні та світі атлетів, настав-
ників колективів), як за-
вжди, було більш ніж до-
статньо. Підбивати під-
сумки нам було цікаво, 
а іноді й неочікувано», 
— зазначається у прес-
релізі АСЖУ.

ТОП-ДЕСЯТКА  
найкращих атлетів України  

2017 року
ü 1. Олександр Хижняк  бокс
ü 2. Ольга Харлан  фехтування
ü 3. Василь Ломаченко  професійний бокс
ü 4. Еліна Світоліна  теніс
ü 5. Марлос Ромеро Бонфин футбол
ü 6. Олег Верняєв  гімнастика
ü 7. Юлія Левченко  легка атлетика  
ü 8. Ілля Кваша  стрибки у воду
ü 9. Юлія Джима  біатлон
ü 10. Станіслав Горуна  карате
ü Найкращий тренер року — Олександр Хижняк, бать-

ко й особистий тренер чемпіона світу та Європи 2017 року з 
боксу Олександра Хижняка; Паулу Фонсека, головний тренер 
ФК «Шахтар» (Донецьк).
ü Найкраща команда року — футбольний клуб «Шах-

тар» (Донецьк).

Олександрові Хижняку-старшому й Олександрові  
Хижняку-молодшому торік було чим пишатися

Новорічні гуляння на оновленій площі в Христинівці
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