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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Г’ю МінГареллі:
«Дуже важливо 
реформувати й 

модернізувати ГТС і 
НАК «Нафтогаз». І ЄС 

підтримуватиме 
Україну в цьому 

питанні».

Автопром виходить  
із кризи

РОЗВИТОК. Торік виробництво автотранспортних засобів в 
Україні порівняно з 2016 роком зросло на 63,1% — до 8,586 
тисячі одиниць. Згідно з даними асоціації «Укравтопром», ви-
робництво легковиків у 2017 році порівняно з 2016-м зросло на 
68,1% — до 7,296 тисячі штук. А виробництво комерційних ав-
томобілів скоротилося порівняно із позаторішнім показником 
на 19,4% — до 486 штук, автобусів — зросло в 1,5 раза, до 
804 штук.

У грудні 2017 року на українських заводах виготовили 932 
автотранспортних засоби, що на 37,5% перевищує підсумок 
грудня 2016 року. Загалом у грудні більшу частину станови-
ли легковики, виробництво яких порівняно з груднем 2016-го 
зросло на 39,3% — до 752 штук. Тоді ж вироблено 63 вантажів-
ки, що на 12,5% більше, ніж у грудні 2016 року. Цифри не вра-
ховують показників АвтоКрАЗ, де не розкривають інформації 
про обсяги виробництва автомобілів із серпня минулого року. У 
грудні виробили 117 автобусів — на 422,7% більше, ніж у грудні 
2016-го, повідомляє УНІАН.

Цифри доволі оптимістичні з огляду на позаторішнє скоро-
чення виробництва на 36%.

294 млн грн
вирішив надати Кабмін постраждалим 

учасникам і членам родин загиблих під 
час Революції гідності 2013—2014 років

ВИРОБНИЦТВО. Чи потрібна Україні обов’язкова фортифікація 
продуктів харчування?

Вітаміни  
на державній службі  

Голова Представництва ЄС в Україні про увагу до нашої 
країни як надійного транзитера газу для Європи
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МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ

Торік екіпаж льотчика-
випробувача ДП «АНТОНОВ» 
Сергія Тарасюка на Ан-2-100 
встановив світовий рекорд  
у своєму класі за швидкістю 

СУСПІЛЬСТВО

Успішність року засвідчить зростання ВВП на 5% 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. На цей показник вплинуть ухвалення та імплементація 
економічних рішень, підвищення соцстандартів, розбудова доріг

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман не втратив пози-

тиву після новорічних свят. Він, 
як і в 2017 році, дивиться з упев-

неністю у майбутнє і прогно-
зує країні поступове економіч-
не зростання. Українцям, за ці-
єю логікою, можна сподіватися 
на планомірне поліпшення до-
бробуту зокрема та якості жит-
тя загалом. 

Перша офіційна зустріч із мі-
ністрами в 2018-му розпочина-
лася словами глави уряду про 
важливість своєчасно підтриму-
вати потрібні для розвитку дер-
жави економічні рішення. Пере-
довсім, звертаючи увагу на прі-

оритетні сфери. Усі вони пропи-
сані в нормах Закону «Про Дер-
жавний бюджет України на 2018 
рік». У цьому контексті Володи-
мир Гройсман наголосив: «Ми 
маємо зробити все для того, щоб 
для України та українців 2018 

рік став успішним. Насправді нам 
вдалося вчасно ухвалити важли-
ві для країни рішення, зокрема 
державний бюджет, який є дово-
лі амбітним і визначає голо-
вні напрями розвитку дер-
жави в поточному році. 

Сировина для переробних 
підприємств від сільських приватних 
домогосподарств  здебільшого  
не відповідає встановленим нормам  
і стандартам
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оголошення

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

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» повідомляє, що електронні 
аукціонні торги з продажу невибраних об’ємів та додаткових ресурсів необро-
бленої деревини, заготовленої в І кварталі 2018 року лісовими господарства-
ми Київської області, будуть проводитися з використанням електронної торго-
вої системи  згідно з таким графіком:

№ 
п/п

Дата проведення 
аукціонних торгів

Терміни подачі заявок 
на продаж лісовими 

господарствами

Терміни подачі заявок  
на купівлю учасниками  

аукціонних торгів 
1 23 січня 2018 року до 12 січня 2018 року до 12-00 19 січня 2018 року
2 06 лютого 2018 року до 26 січня 2018 року до 12-00 02 лютого 2018 року
3 20 лютого 2018 року до 09 лютого 2018 року до 12-00 16 лютого 2018 року
4 06 березня 2018 року до 23 лютого 2018 року до 12-00 02 березня 2018 року
5 20 березня 2018 року до 09 лютого 2018 року до 12-00 16 березня 2018 року

Документацію з проведення електронних аукціонних торгів та перелік дере-
вини, що виставляється на аукціонні торги, можна одержати за адресою: м. Ки-
їв, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, корп. 6Б, 5 поверх (e-mail: 
office@agrostock.kiev.ua), а також з офіційного веб-сайту біржі www.visnik.kiev.ua. 

Аукціонний Комітет з організації та проведення 
аукціонних торгів з продажу необробленої деревини

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22016050000000111 (номер справи 
1-кп/243/892/2017) за обвинуваченням Дибова Едуарда Вікторовича у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Мірошниченко Л. Є. викликає обвинуваченого Дибова Едуарда Вікторо-
вича, 31.08.1972 року народження, який зареєстрований та проживає 
за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Р.Люксембург, 117, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 18 січня 2018 року о 13 годи-
ні 15 хвилин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове 
провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 22016080000000022 (номер справи 
1-кп/243/339/2017) за обвинуваченням Бороніна Юрія Юрійовича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області  
Мірошниченко Л. Є. викликає обвинуваченого Бороніна Юрія Юрійови-
ча, 14.10.1980 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: Запо-
різька обл., смт Новомиколаївка, вул. Пролетарська, 7, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 18 січня 2018 року о 09 годині 15 хви-
лин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове 
провадження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивіль-
ну справу за позовом Органу опіки та піклування Соледар-
ської міської ради до Максимчука Максима Вікторовича про 
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.

Відповідач по справі: Максимчук Максим Вікторович, 
02.06.1982 року народження, мешкає: м. Сопино Новоазов-
ського району Донецької області, вул. Азовська, 5, виклика-
ється на 18.01.2018 року о 14 годині 00 хвилин до суду, ка-
бінет № 312, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу 
пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття, він повинен повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Підсушної Марії Володи-
мирівни у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Підсушна Марія Володимирівна, 
15.03.1979 р.н., останнє місце реєстрації якої: вул. 
Калініна, 31а, м. Дебальцеве, Донецька область, ви-
кликається на 19.01.2018 року о 13.00 год. до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 1, для 
участі у розгляді кримінального провадження.

Суддя Тітова Т. А.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Лакізи Олексія Ігоровича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Обвинувачений Лакіза Олексій Ігорович виклика-
ється на 19 січня 2018 року о 09.00 годині до Орджо-
нікідзевського районного суду міста Маріуполя До-
нецької області для участі в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться 
кримінальне провадження № 229/3626/16-к за обвину-
ваченням Медведєва Володимира Миколайовича у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, який проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Черняхівсько-
го, буд. 31.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володими-
ра Миколайовича в судове засідання на 13 годину 00 
хвилин 17 січня 2018 року, яке відбудеться в приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №242/4392/16-к 
за обвинуваченням Кострубицького О. О. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Кострубицький Олексій Олексан-
дрович, 24.08.1978 р.н., зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, в/ч Д-0065, останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Роздольна, 28/126, викликається до суду на 15.00 
год. 17 січня 2018 року (корп. № 2, каб. №18) для участі в су-
довому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обви-
нуваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/1930/17 за об-
винуваченням Новікова М. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 
КК України, Морозова В. В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК 
України. Обвинувачені: Новіков Максим Вікторович, 07.05.1984 
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Чайкіної, 
12/52; Морозов Василь Володимирович, 07.10.1966 р.н., остан-
нє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 
88а/10, викликаються до суду на 09.00 год. 19 січня 2018 року 
(корп. № 2, каб. №18) для участі в судовому засіданні. Ухилен-
ня від явки на виклик суду обвинуваченими та оголошення їх у 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального 
судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження № 233/6019/17 
за обвинуваченням Богославської О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачена Богославська Олена Миколаївна, 
25.11.1976 р.н., останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, м. Макіївка, м-н Зелений, 62/44, викликаєть-
ся до суду на 13.00 год. 16 січня 2018 року (корп. № 2, каб. 
№18) для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на 
виклик суду обвинуваченою та оголошення її в міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №233/3587/17 
за обвинуваченням Сойнікової Т. Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова Тамара Дми-
трівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 15, кв. 6, 
викликається до суду на 11 годину 00 хвилин 19 січня 2017 
року (корп. № 1, каб. №12) для участі у підготовчому судо-
вому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинува-
ченою та оголошення її в міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне провадження 
№ 233/4574/17 за обвинуваченням Ігнатова Д. О. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ігнатов Денис Олек-
сандрович, 31.10.1979 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: м. Донецьк, вул. Собінова, 129/36, викликається 
до суду на 14.00 год. 19 січня 2018 року (корп. № 2, каб. 
№18) для участі в судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його в 
міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування 
чи спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпо-
відача Товпеко Олександра Петровича по цивільній спра-
ві за позовом Кузнєцової Наталії Сергіївни до Товпеко 
Олександра Петровича про стягнення аліментів на ди-
тину. Остання відома адреса місцезнаходження відпові-
дача Товпеко Олександра Петровича — 03187, м. Київ,  
вул. Теремківська, 8, кв. 36.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 
14-а, каб. № 31 — 25 січня 2018 року о 09 год. 30 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 16 січня 2018 
року о 15.00 годині в приміщенні Чернігівського район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Колесни-
кова Кирила Володимировича, зареєстрованого за адре-
сою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), вул. 
Панфіловців, буд. 33, кв. 42, як заінтересовану особу по 
цивільній справі № 2-408/2009 за заявою ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» про відновлення втраченого 
провадження по цивільній справі за позовом ВАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» до Колесникова Кирила 
Володимировича про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Грошева Євгена Михайловича, місце 
перебування якого невідоме, що судовий розгляд по ци-
вільній справі провадження № 2/484/1963/17 р. за позо-
вною заявою Грошевої Анни Вікторівни до Грошева Єв-
гена Михайловича про розірвання шлюбу відкладено на 
25.01.2018 року о 09.00 годині. На призначений час від-
повідачу слід з’явитись до суду Первомайського міськра-
йонного суду Миколаївської області із паспортом.

У разі неявки відповідача позовна заява на підставі  
ст. 281 ЦПК України буде розглянута за його відсутності 
на підставі наявних у справі даних чи доказів (постанов-
лене заочне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київ-
ської області перебуває цивільна справа за позовом Руден-
ка Валерія Михайловича до Ліщука Івана Петровича про стяг-
нення грошових коштів, інфляційних втрат та 3% річних.

Броварський міськрайонний суд Київської області викли-
кає як відповідача по вказаній справі Ліщука Івана Петро-
вича, останнє відоме місце проживання: Київська область,  
м. Бровари, вул. Возз’єднання, буд. 15, кв. 9.

Розгляд справи відбудеться на 09 год. 20 хв. 6 лютого 
2018 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушев-
ського, буд. 2, каб. 208. У випадку неявки відповідача спра-
ва буде розглянута за його відсутності з ухваленням заочно-
го рішення.

Суддя А. Г. Радзівіл

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області викликає в 
судове засідання Козія Олександра Олексійовича (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Бовкуна, буд. 3, м. Ніжин Чернігівської області, 
16600) як відповідача по цивільній справі №740/4157/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифіка-
ції «Чернігівгаз» до Козія Олександра Олексійовича про стягнення за-
боргованості за спожитий природний газ.

Судове засідання відбудеться о 10.00 год. 23 березня 2018 року в 
приміщенні Ніжинського міськрайонного суду за адресою: Чернігів-
ська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 57-а.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про 
виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгля-
ду справи, тому в разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача на підставі зібраних по ній доказів.

Суддя Ковальова Т. Г.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що 
цивільна справа № 686/22866/17 за позовом Драчук 
Раїси Василівни до Формулі Фавада про розірван-
ня шлюбу розглядатиметься 24 січня 2018 року о 12 
год. 45 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв 
Майдану, 54, каб.407.

Явка відповідача Формулі Фавада в судове засі-
дання обов’язкова.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута 
на підставі наявних у ній матеріалів.

Суддя Приступа Д. І.

Чернівецький районний суд (вул. Незалежнос-
ті, 20, с. Мазурівка Чернівецького району Вінниць-
кої області) викликає як відповідача Григорука Ми-
колу Івановича, останнє відоме місце проживання:  
с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької облас-
ті, по цивільній справі № 150/734/17 за позовом Гри-
горук Наталії Василівни до Григорука Миколи Івано-
вича про поділ майна. Судовий розгляд справи при-
значено на 11 год. 00 хв. 23 січня 2017 року за ви-
щевказаною адресою. Явка відповідача обов’язкова. 
В разі неявки до суду справу може бути розглянуто 
в його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя С. П. Суперсон

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: F11GL8801- F11GL8937
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними  

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

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону: 28.02.2018.

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/31675-asset-sell-
id-146742

Вовчанський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62504, Харківська 
обл., м. Вовчанськ, вул. Кірова, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  16.01.2018 о 08:50 до Черваньов Єгор Володимирович (останнє відоме місце 
реєстрації: 62501, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Харківська, буд. 8) справа  
№ 617/1642/17, суддя Уханьова І. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адре-
сою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 15 січня 2018 
року о 09 годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позовом Го-
ловіна Миколи Яковича до Головіної Маргарити Віталіївни про розі-
рвання шлюбу.

Суд викликає як відповідачку Головіну Маргариту Віталіївну.
Явка відповідачки по справі обов’язкова. У разі неявки справа буде 

розглянута за її відсутності.

Васильківський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 52600, 
Дніпропетровська обл., смт Васильківка, вул. Комсомольська, 16) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться  17.01.2018 о 14:00 до Васильківська Наталія Оле-
гівна (останнє відоме місце реєстрації: 52606, Дніпропетровська обл., Васильків-
ський р-н., с. Зоря, вул. Набережна, буд. 9) справа № 172/1349/17, суддя Битяк І. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Білопільський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 41800, Сумська обл., 
м. Білопілля, вул. Шевченка, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 
17.01.2018 о 10:00 до Дерійов Євгеній Євгенович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 41802, Сумська обл., м. Білопілля, вул. Богдана Хмельницького, буд. 15) спра-
ва № 573/2299/17, суддя Черкашина М. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Нововоронцовський районний суд Херсонської обл. (адреса суду: 74200,  
Херсонська обл., смт Нововоронцовка, вул. Тітова, буд. 2/а) викликає відповіда-
ча за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться:

16.01.2018 о 14:00 до Головатенко Сергій Павлович (останнє відоме місце реє-
страції: 74200, Херсонська обл., смт Нововоронцовка, вул. Тітова, буд. 18) справа 
№ 660/1034/17, суддя Каневський В. О.

23.01.2018 о 14:00 до Бондаренко Олександр Павлович (останнє відоме місце 
реєстрації: 74200, Херсонська обл., смт Нововоронцовка, вул. Радянська, буд. 14, 
кв. 2) справа № 660/1065/17, суддя Каневський В. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни 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 прове-
дення судового засідання.

Волноваський районний суд Донецької області (вул. Ювілейна, 29, м. Вол-
новаха, Донецька область, 85700), розглядає цивільну справу №221/5430/17 
за позовом Кредитної спілки «Імпульс плюс» до Момота Євгена Андрійовича 
та Свєтюхи Юрія Валентиновича про розірвання кредитного договору та стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі Момот Євген Андрійович, який проживає за адресою: вул. Бе-
резова, 9, смт Благодатне, Волноваський район, Донецька область, та Свєтю-
ха Юрій Валентинович, який проживає за адресою: вул. Пролетарська, 15/1, 
с. Водяне Мар’їнського району Донецької області, викликаються на 15 січня 
2018 року о 08 годині 30 хвилин до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглядатися за їхньої відсутності.

Суддя Овчиннікова О. С.

Старобільський районний суд Луганської області викликає в судове 
засідання з розгляду цивільної справи як заінтересовану особу:

за заявою Рудика Ігоря Григорійовича про встановлення факту, що 
має юридичне значення, як заінтересовану особу:

– Посольство Російської Федерації в Україні, яке розташоване за 
адресою: 03049, Повітрофлотський проспект, 27; розгляд справи від-
будеться 15 січня 2018 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Підозрюваному у кримінальному прова-
дженні № 42017000000000870 від 22.03.17
(виділене в окреме із кримінального прова-
дження № 42015000000002833 від 25.12.15)
Ставицькому Едуарду Анатолійовичу 
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 15, кв. 32

Адвокату Бойку Ігорю Григоровичу 
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, 26/2

Адвокату Рафальській Інні Владиславівні  
04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про закінчення досудового розслідування  

та відкриття матеріалів досудового розслідування 

місто Київ  04 січня 2018 року 

Повідомляю, що досудове розслідування, внесе-
не до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42017000000000870 від 22.03.17 (виділене в окре-
ме із кримінального провадження № 42015000000002833 
від 25.12.15), у якому Ставицький Едуард Анатолійович, 
04.10.1972 року народження, є підозрюваним за ч. 5 ст. 191, ч. 1  
ст. 366  та ч. 3 ст. 358 (ст. 358 КК України в редакції Закону від 
05.04.2001 року) КК України — закінчено.

Відповідно до вимог статті 290 КПК України Ви маєте право на 
доступ до матеріалів досудового розслідування як особисто, так 
і за допомогою захисників (захисник Рафальська І. В. вправі ма-
ти доступ з 18.02.2018, тобто з моменту припинення дії рішення 
Дисциплінарної палати КДКА Вінницької області від 17.08.2017 
року). У зв’язку з цим Вам необхідно прибути 18 січня 2018 ро-
ку об 11 год. 30 хв. за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, 
кабінет № 527 для ознайомлення з матеріалами кримінального 
провадження.

Ознайомлюватись з матеріалами кримінального провадження 
(мати доступ до матеріалів) Ви можете щоденно за вказаною ви-
ще адресою, починаючи з 18.01.18.

Старший слідчий в особливо важливих справах 
управління з розслідування злочинів, 
вчинених злочинними організаціями, 

Генеральної прокуратури України 
О. Ф. Смітюх  

Підозрюваному у кримінальному  
провадженні № 42017000000000870  
від 22.03.17 (виділене в окреме  
із кримінального провадження  
№ 42015000000002833 від 25.12.15)
Литовченку Павлу Володимировичу
м. Київ, вул. Жуковського, 5, кв. 18

Адвокату Степаненко Юлії Миколаївні  
03680, м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), 
буд. 5-Б, оф. 201

Адвокату Фоміну Ігорю Юрійовичу     
03680, м. Київ, вул. Ділова (Димитрова), 
буд. 5-Б, оф. 201

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про закінчення досудового розслідування  

та відкриття матеріалів досудового розслідування
місто Київ  04 січня 2018 року 

Повідомляю, що досудове розслідування, внесе-
не до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 42017000000000870 від 22.03.17 (виділене в окреме із 
кримінального провадження № 42015000000002833 від 
25.12.15), у якому Литовченко Павло Володимирович, 10 
липня 1980 року народження, є підозрюваним за ч. 5 ст. 191, 
ч. 3 ст. 209  КК України — закінчено.

Відповідно до вимог статті 290 КПК України Ви маєте пра-
во на доступ до матеріалів досудового розслідування як осо-
бисто, так і за допомогою захисників. 

У зв’язку з цим Вам необхідно прибу-
ти 18 січня 2018 року об 11 год. 30 хв. за адресою:  
м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, кабінет №527 для ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження.

Ознайомлюватись з матеріалами кримінального прова-
дження (мати доступ до матеріалів) Ви можете щоденно за 
вказаною вище адресою, починаючи з 18.01.18.

Старший слідчий в особливо важливих справах 
управління з розслідування злочинів, 
вчинених злочинними організаціями,

Генеральної прокуратури України 
О. Ф. Смітюх  

В провадженні Старобільського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне провадження 
№1-кп/431/210/2017 стосовно Крупіцького Анатолія Федо-
ровича, 02.05.1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 285-3 КК України, яке здійснюється за відсутності обви-
нуваченого, в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Крупіцький Анатолій Федорович, зареє-
стрований за адресою: Хмельницька область, Дунаєвецький 
район, с. Миньківці, вул. Щорса, 2.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Старобільський 
районний суд Луганської області викликає Крупіцького Ана-
толія Федоровича в судове засідання, яке відбудеться 17 січ-
ня 2018 року о 09 год. 30 хв. у залі судових засідань Ста-
робільського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-А.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючого судді Березка О. М., суддів  
Колядова В. Ю., Олійник С. В.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні  
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луган-
ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/4975/2016-к стосовно Сороковенка Руслана Ві-
кторовича, 06.02.1980 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досу-
дове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 
КПК України. Обвинувачений Сороковенко Руслан Вікто-
рович, зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. Совєтська, б.4, кв. 83. На підставі ст.ст. 314, 
297-5, 323 КПК України Сватівський районний суд Луганської 
області викликає Сороковенка Руслана Вікторовича у підго-
товче судове засідання, яке розглядається в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудеться 25 січня 2018 
року на 12.00 годину в залі судових засідань Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34. 

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючої судді Половинки В. О., суддів: Осіпенко Л. М.,  
Попової О. М.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/7658/2017 стосовно Швачки Оксани Анатоліївни, 
26.12.1980 року народження, обвинуваченої у вчиненні 
злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
на Швачка Оксана Анатоліївна, зареєстрована за адресою: 
Луганська область, м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда,  
б. 4, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Швачку 
Оксану Анатоліївну в судове засідання, яке відбудеться 24 
січня 2018 року на 10.30 годину в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючої судді Половинки В. О., суддів: Попової О. М., 
Скрипника С. М.

На розгляді Кремінського районного суду Луган-
ської області (головуючий суддя Ковальов В. М., судді  
Акулов Є. М., Костроба Ю. Ю.) знаходиться криміналь-
не провадження №1-кп/414/335/2017 (ЄУН 433/335/17) 
за обвинуваченням Чаркіної Інни Євгенівни, 28.08.1969 
року народження, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалося спеціальне досудове розслідування.

Обвинувачена Чаркіна Інна Євгенівна викликається 
Кремінським районним судом Луганської області у під-
готовче судове засідання в зазначеному кримінальному 
провадженні, яке відбудеться 25 січня 2018 року о 14 го-
дині 00 хвилин у залі судових засідань Кремінського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: пл. Красна, 
5, м. Кремінна Луганської області.

Після опублікування оголошення обвинувачена вва-
жається повідомленою про дату, час та місце розгляду 
справи належним чином. У разі неявки обвинуваченої 
кримінальне провадження буде розглядатися за її від-
сутності в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми 
знаходиться цивільна справа № 591/6900/17, прова-
дження № 2/591/729/18 за позовом Алексаняна Фе-
лікса Едуардовича до Мосунца Едуарда Левоновича, 
Мосунц Світлани Гарегинівни про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування квартирою.

Зарічний районний суд м. Суми викликає до суду 
відповідачів: Мосунца Едуарда Левоновича, останнє 
відоме місце проживання: м. Суми, вул. Харківська, 
буд. 22, кв. 225, Мосунц Світлану Гарегинівну, остан-
нє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Харків-
ська, буд. 22, кв. 225, на 29 січня 2018 року о 13.30 
год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Заріч-
ного районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, 
вул. Академічна, 13, каб. № 302, 3 поверх, головую-
чий суддя Шелєхова Г. В.

В разі неявки відповідачів в судове засідання, 
справа буде розглянута в їхню відсутність.

Чугуївський міський суд Харківської області ви-
кликає в судове засідання Коломацьку Даріну Вален-
тинівну, остання відома адреса реєстрації: м. Чугуїв, 
вул. Перемоги, буд. 28/30, кв. 7 Харківської області, 
як відповідачку на 16 січня 2018 року о 13.00 годині 
по цивільній справі № 636/1297/17 за позовом Хар-
ківського національного медичного університету до 
Коломацької Даріни Валентинівни про стягнення за-
боргованості за навчання.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Чугуїв-
ського міського суду в залі № 6 за адресою: 63503,  
м. Чугуїв, пл. Соборна, 2 Харківської області.

У разі неявки Коломацької Даріни Валентинівни, 
вона вважається належним чином повідомленою і 
справа буде розглянута в її відсутність на підставі на-
явних доказів.

Суддя О. С. Ковригін

На розгляді Кремінського районного суду Луганської об-
ласті (головуючий суддя Ковальов В. М., судді Акулов Є. М., 
Безкровний І. Г.) знаходиться кримінальне проваджен-
ня №1-кп/414/227/2017 (ЄУН 420/120/17) за обвинувачен-
ням Долотіна Віктора Олексійовича, 14.03.1975 р.н., у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалося спеціальне до-
судове розслідування.

Обвинувачений Долотін Віктор Олексійович викликаєть-
ся Кремінським районним судом Луганської області у підго-
товче судове засідання в зазначеному кримінальному прова-
дженні, яке відбудеться 25 січня 2018 року о 15 год. 00 хв. 
у залі судових засідань Кремінського районного суду Луган-
ської області за адресою: пл. Красна, 5, м. Кремінна Луган-
ської області.

Після опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи 
належним чином. У разі неявки обвинуваченого кримінальне 
провадження буде розглядатися за його відсутності в поряд-
ку спеціального судового провадження.

На розгляді Кремінського районного суду Луганської 
області (головуючий суддя Безкровний І. Г.) знаходить-
ся кримінальне провадження № 1-кп/414/211/2017 (ЄУН 
433/605/17) за обвинуваченням Грєбєнщікова Андрія Анато-
лійовича, 01.06.1976 р.н., у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, по якому 
здійснюється спеціальне судове провадження.

Обвинувачений Грєбєнщіков Андрій Анатолійович викли-
кається Кремінським районним судом Луганської області в 
судове засідання у зазначеному кримінальному проваджен-
ні, яке відбудеться 25 січня 2018 року об 11.00 годині в за-
лі судових засідань Кремінського районного суду Луганської 
області за адресою: Луганська область, м. Кремінна, площа 
Красна, 5.

Після опублікування оголошення обвинувачений вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи 
належним чином. У разі неявки обвинуваченого криміналь-
не провадження буде розглядатися за його відсутності в по-
рядку спеціального судового провадження на підставі ст.ст. 
297-1, 323 КПК України.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
підозрюваного Бріцина Михайла Михайловича, 
29.03.1985 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Севастополь, вул. Кер-
ченська, 14), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, в судове засідання, яке відбудеть-
ся 16 січня 2018 року о 16 год. 30 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми 
знаходиться цивільна справа № 591/6834/17, про-
вадження № 2/591/713/18 за позовом Межирицької 
Марини Юріївни до Лепехи Леоніда Олексійовича, 
Долгіна Нікіти Сергійовича, Долгіної Надії Леонідів-
ни про усунення перешкод в користуванні власністю.

Зарічний районний суд м. Суми викликає до су-
ду відповідачів: Лепеху Леоніда Олексійовича, остан-
нє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Красно-
пільська, буд. 26, Долгіна Нікіту Сергійовича, остан-
нє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Красно-
пільська, буд. 26, Долгіну Надію Леонідівну, остан-
нє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Красно-
пільська, буд. 26, на 23 січня 2018 року о 09.45 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Заріч-
ного районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, 
вул. Академічна, 13, каб. № 302, 3 поверх, головую-
чий суддя Шелєхова Г.В.

В разі неявки відповідачів у судове засідання спра-
ва буде розглянута в їхню відсутність.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) 
розглядає цивільну справу за позовом Уютова С. М. 
до Тімченко Н. М. про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі: Тімченко Наталія Микола-
ївна, зареєстрована за адресою: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Кірова, б. 4, кв. 6, викликається на 
08.05 годину 22 січня 2018 року до суду для участі у 
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати відзив та поси-
лання на докази, якими він обґрунтовується. Відпові-
дачка повинна повідомити суд про зміну свого місця 
проживання (перебування, знаходження) та у випад-
ку неприбуття повідомити про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Шувайникова Сергія Івановича, 
01.08.1954 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ж. Жи-
галіної, буд. 1/13), у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 16 січня 2018 року о 14 год. 
00 хв. Явка до суду обов’язкова! При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає 
справу за позовом Єрохіної Валентини Кирилівни до 
Ткаченка Івана Микитовича, Бахмутської міської ра-
ди Донецької області про визнання договору купівлі-
продажу дійсним. Відповідач по справі викликаєть-
ся до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Ми-
ру, 5, кім. 302) для участі в розгляді справи по су-
ті: Ткаченко Іван Микитович, рік народження невідо-
мо, мешкає за адресою: 84500, Донецька область,  
м. Бахмут, вул. Броварська, буд. 42, на 17 січня 2018 
року о 09.00 годині.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідача, він повинен повідомити суд про причину 
неявки, інакше справа буде розглянута в його від-
сутність.

Суддя Фролова Н. М.

В провадженні судді Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2) Мірошниченко Л. Є. зна-
ходиться кримінальне провадження, внесене до 
ЄРДР за № 22015050000000170 відносно Бережно-
го Олександра Олександровича, обвинуваченого за  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений Бережний Олександр Олександро-
вич, 05.04.1994 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. 
Червоноармійська, 42/25, викликається на 09.00 год. 
18 січня 2018 року до Слов’янського міськрайонного 
суду (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) 
у зал № 7 для участі в судовому засіданні.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута в його відсутність.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банко-
ва, 39а) розглядає цивільну справу за позовом Луць Ан-
ни Юріївни до Романюка Віталія Степановича, третя осо-
ба: Служба у справах дітей Запорізької міської ради Шев-
ченківської райадміністрації, про позбавлення батьків-
ських прав.

Відповідач Романюк Віталій Степанович, 1973 р.н., 
останнє місце проживання: Донецька обл., м. Харцизьк, 
вул. Героїв Сталінграда, 9/82, викликається на 17 січня 
2018 року о 09.00 годині до Добропільського міськра-
йонного суду Донецької області, кабінет № 1.

Відповідачу пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по спра-
ві. У випадку неприбуття до судового засідання, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інак-
ше справа буде розглянута за його відсутності на підста-
ві наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Тітова Т. А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Органу опіки 
та піклування Добропільської райдержадміністрації в ін-
тересах малолітнього Зуєва Дмитра Сергійовича до Зу-
євої Ольги Юріївни про позбавлення батьківських прав.

Відповідачка Зуєва Ольга Юріївна, 27.09.1979 р.н., 
останнє місце реєстрації: Донецька область, Добропіль-
ський район, с. Ганнівка, вул. Зарічна, 68, викликаєть-
ся на 18.01.2018 року о 14.00 год. до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі в розгляді 
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також 
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дачки, необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справу буде розглянуто в її відсутність на підста-
ві наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Хоменко Д. Є.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Федоренко Евеліни Робертівни, 03.09.1972 
р.н., обвинуваченої у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим в підготовче судове засідан-
ня викликається Федоренко Евеліна Робертівна, 
03.09.1972 року народження, обвинувачена у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 16 січня 
2018 року о 09.00 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,  
вул. П.Шутова, 1, каб. 10, під головуванням судді  
Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Печенізький районний суд Харків-
ської обл. (адреса суду: 62800, Харків-
ська обл., м. Печеніги, вул. Петровського, 
9) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ Приватбанк про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеть-
ся   16.01.2018 о 09:30 до Дехтярьов Олег 
Олегович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 62800, Харкiвська обл., Печенізький 
р-н, с-ще Печенiги, пров. Дачний, буд. 3), 
справа № 633/81/17, суддя Тимченко А. М.

У разі неявки відповідача у призначе-
ний час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України. З опубліку-
ванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Краматорський міський суд Доне-
цької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Банк 
Траст» до Данилюка Анатолія Марті-
яновича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором. Відпові-
дач, місце проживання вул. Гончаро-
ва, 12, м. Макіївка, викликається на 
08.02.2018 року о 14-00 год. до суду, 
каб. №5, для участі у розгляді справи 
по суті (справа № 234/8361/16-ц).

Відповідачу пропонується надати 
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач 
повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутності. 

Суддя І. М. Нейло

Бердичівський міськрайонний суд 
Житомирської області викликає в су-
дове засідання як відповідачів: Се-
редюка Івана Васильовича та Серед-
юк Ніну Дорофєєвну в цивільній справі  
№ 274/1625/17 за позовом Середю-
ка Бориса Михайловича про визнання 
права власності на частину житлово-
го будинку за набувальною давністю. 
Судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду 23.02.2018 р. о 15.15 год. 
за адресою: Житомирська область,  
м. Бердичів, вул. Житомирська, 30-А.

Суддя О. В. Замега

Чернігівський районний суд Запо-
різької області викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 16 січня 2018 
року о 14.00 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Чернігівка, вул. Соборна, 
буд. 391, Кулікова Дениса Миколайо-
вича, зареєстрованого за адресою: До-
нецька область, м. Хрестівка (Кіров-
ське), вул. Комсомольська, буд. 3, кв. 
47, як заінтересовану особу по цивіль-
ній справі № 2-392/10 за заявою ПАТ 
«Державний ощадний банк України» 
про відновлення втраченого прова-
дження по цивільній справі за позовом 
ВАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни» до Кулікова Дениса Миколайовича 
про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -4    -9 -1  -6 Черкаська -4    -9 -1  -6
Житомирська -4    -9 -1  -6 Кіровоградська -4    -9 -1  -6
Чернігівська -5  -10 -1  -6 Полтавська -4    -9 -1  -6
Сумська -5  -10 -1  -6 Дніпропетровська -4    -9 -1  -6
Закарпатська 0    -5 0  +5 Одеська -2    -7 +1  -4
Рівненська -4    -9 -1  -6 Миколаївська -3    -8 0  -5
Львівська -2    -7 0  -5 Херсонська -2    -7 0  -5
Івано-Франківська -3    -8 -1  -6 Запорізька -3    -8 -1  -6
Волинська -3    -8 -1  -6 Харківська -5  -10 -1  -6
Хмельницька -4    -9 -1  -6 Донецька -3    -8 -1  -6
Чернівецька -4    -9 -1  -6 Луганська -4    -9 -1  -6
Тернопільська -3    -8 -1  -6 Крим -1    -6 0  -5
Вінницька -3    -8 -1  -6 Київ -5    -7 -3  -5
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ОГОлОшеННя

Денис КРАВЕЦЬ 
для «Урядового кур’єра»

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. В Україні дедалі 
більше застосовують екологічно без-
печні та енергоощадні технології, в то-
му числі й ті, що працюють на соняч-
ній енергії. Вже нікого не дивують бу-
динки чи ферми із сонячними батаре-
ями. У Кам’янському ж, що на Дніпро-
петровщині, є храм, який для власних 
потреб в електриці використовує енер-
гію сонця. 

На покрівлі храму священномуче-
ника Кипріана та мучениці Іустинії, 
що поряд із міським пологовим бу-
динком, встановлено дві сонячні ба-
тареї. Такий сучасний підхід до енер-
гопостачання зробив культову спо-
руду цілковито незалежною від зо-
внішніх мереж. За словами архідия-
кона Макарія, завдяки якісним акуму-
ляторам накопиченої електроенергії 
вистачає, щоб повністю освітити усі 
внутрішні приміщення споруди. Що-
правда, для роботи пральної маши-
ни чи холодильника цієї енергії вже 
недостатньо. Встановлення сонячних 
пристроїв у цьому храмі — задумка 
настоятеля та парафіян, за чиї кошти 
вона й була втілена. Новий храм ціка-
вий ще й тим, що збудований за уні-
кальним проектом дерев’яного зод-
чества з величезних дерев’яних кон-
струкцій, які були виготовлені закар-
патськими умільцями.Церква у Кам’янському працює на сонячних батареях

«Вставайте, браття мої милі…»
ПАТРІОТИЧНИЙ ВеРТеП. Родзинкою різдвяної феєрії в Рівному 
стали колядки у виконанні воїнів-добровольців

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

У святкових клопотах 
пробігаю майданом 

Незалежності в Рівному. 
Зі сцени, облаштованої бі-
ля пам’ятника Тарасові 
Шевченку, лунає: «Вста-
вайте, браття мої милі…» 
Такої різдвяної колядки 
ще не чула. Прислухаюся 
й придивляюсь — знайомі 
обличчя! Попереду — ві-
домий уже читачам «УК» 
Сергій Пандрак (Сивий), 
доброволець батальйону 
«Айдар», який на війні на 
сході України втратив но-
гу. Нині Сергій — керів-
ник спілки учасників бойо-
вих дій та АТО «УВО». Йо-
му й належить ідея цього 
дійства:

— Разом із побратимами 
вирішили виконати трохи 
призабуті повстанські ко-
лядки, які знайшли в Ду-
бенському районі. Запро-
сили до співпраці лірни-
ка Андрія Ляшука, залюб-
ки долучилися й наші ро-
дини. Розділити різдвя-
ну радість з Україною на 
рівненський майдан Неза-
лежності приїхало півсо-
тні моїх побратимів з усіх 
районів області. Це пере-
важно добровольці, які 
пішли захищати державу 
з перших днів російської 
агресії. З костюмами нам 
люб’язно допомогла ди-
рекція обласного музич-

но-драматичного театру 
та особисто директор Во-
лодимир Петрів. Тут-таки, 
на велелюдному майдані, 
ми нагородили почесними 
народними відзнаками на-
ших побратимів. 

Але на цьому подарун-
ки для рівнян і гостей міс-
та від захисників-добро-
вольців не закінчились: 
у новорічно-різдвяном у 
над вечір’ї з’я вив ся не-
звичний вертеп. Ірод — 
Володимир Путін, його 

охорона — зелені чоловіч-
ки в балаклавах, які поло-
нили невинних ангеликів. 
Але «Ангели світла» (до-
бровольці) їх звільнили: 
добро і правда, як завжди, 
перемагають зло. 

Один із рівненських те-
леканалів допоміг нашим 
захисникам зняти кліп 
із цим незабутнім верте-
пом, тож він уже ширить-
ся інтернетом. А невдовзі, 
має надію Сергій Пандрак, 
Україна побачить його на 

центральних телеканалах. 
Колоритні виступи атов-
ців стали родзинкою різд-
вяної феєрії, яка тривати-
ме в Рівному до 19 січня. 
Тоді відбудеться ХІV фес-
тиваль пісенно-музичного 
мистецтва «Різдвяні піс-
неспіви» і VІ міський фес-
тиваль вуличних верте-
пів та вуличних музик. Ось 
так весело й патріотично 
колядує Рівненщина, впи-
суючи неповторний рядок 
в новітню історію України. 

Наші захисники-добровольці, що подарували 
рівнянам радість (зліва направо): 
Василь Брагін, Василь Волошин, 
Сергій Пандрак, Сергій Кальмук, 
Володимир Антонюк, Віктор Смирнов. 
З лірою — лірник Андрій Ляшук

Храм на сонячних батареях

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Лужецьку 
Світлану Анатоліївну, 12.04.1966 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Південна, 38, кв. 5, смт Чорноморське, Чорноморський 
р-н, АР Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 15 січня 2018 
року о 16 год. 55 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Гризоду-
бову Анастасію Миколаївну, 18.01.1978 року народження (останнє відоме 
місце проживання: 95034, вул. Павленка, 25/3, м. Сімферополь), у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, в судове засідання, яке відбудеться 15 січня 2018 року о 16 год. 20 хв.

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

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні По-
дільського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хо-
рива, 21, каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відпо-
відача Ісаєнка Сергія Олексійовича (м. Свердловськ, Луганська об-
ласть), у справі за заявою Ісаєнко Марії Богданівни про розірвання 
шлюбу.

Судове засідання призначено на 09 годину 30 хвилин 16 січня 2018 
року в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. В. Кускова

В провадженні Чортківського районного суду знаходиться цивільна 
справа за позовом Савери Галини Ярославівни до Богатченкова Івана 
Володимировича про визнання права на спадщину за законом.

Розгляд справи призначений на 15 січня 2018 року об 11 годині 30 
хвилин у залі № 2 Чортківського районного суду за адресою: м. Чорт-
ків, вул. С. Бандери, 13, суддя Квятковська Л. Й.

Суд викликає по справі відповідача Богатченкова Івана Володими-
ровича. В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глянута по суті в його відсутність на підставі наявних матеріалів.
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