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СТЕПАН ПОЛТОРАК
«У питаннях оборони 

опозиції немає — всі 
політичні партії  

 і політики мають 
дбати про безпеку 

громадян та 
цілісність 
держави».

Чому студенти 
мерзнуть

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС. Міністерство освіти і науки визнає, 
що у вишів не вистачає коштів на опалення, оскільки підвищи-
лися тарифи. Про це Укрінформу повідомили в прес-службі Мі-
ністерства освіти та науки.

У відомстві зазначили, що в бюджетах ВНЗ передбачено ко-
шти на опалення приміщень. Утім, на сьогодні міністр освіти 
та науки Лілія Гриневич дала доручення вивчити це питання у 
всіх вищих навчальних закладах. За результатами моніторингу 
МОН сформує рекомендації. 

Міносвіти вирішило перевірити це питання після того, як де-
які ЗМІ повідомили, що Київський національний університет  
ім. Т. Шевченка «розпустив студентів на двомісячні канікули». 
У зв’язку з цим КНУ зробив офіційну заяву, в якій повідомив, 
що з 24 січня по 28 лютого на прохання Студентського парла-
менту  факультети та інститути університету планують прове-
дення навчальних та виробничих практик поза межами універ-
ситету, щоб «скоротити перебування студентів у навчальних 
корпусах в холодний зимовий період». 

22,8 млн тонн
зернових культур експортувала  

Україна від початку поточного  
маркетингового року 

ДЕМОКРАТІЯ. Як електронні петиції до міських рад змінюють 
наше життя

Міністр оборони про співпрацю з Комітетом ВР з питань 
національної безпеки та оборони
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

Україна продовжить боротьбу 
за визволення тимчасово 
окупованого Криму та всіх 
незаконно ув’язнених  
на півострові українців

ПРАВДУ НЕ ЗАСУДИТИ

Власник Facebook 
вирішив 
реформувати 
найпопулярнішу  
у світі соцмережу

Ф
от

о 
з 

ар
хі

ву
 р

ед
ак

ці
ї

У країні стартує цифрова трансформація 
економіки 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Згідно з нормами відповідної концепції до 2020 року  
в нас можуть стати реальністю навіть електронні вибори

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Снігопади ускладнюють рух 
транспорту як на міжміських 

трасах, так і в населених пунктах, 
але обов’язок місцевої влади — 
вчасно і правильно зреагувати на 
ситуацію і допомогти людям. Та-
кими словами Прем’єр-міністр Во-

лодимир Гройсман відкривав засі-
дання уряду. Він кілька разів на-
полегливо попросив місцеву владу 
швидко мобілізувати свої ресур-
си та унеможливити виникнення 

пов’язаних зі стихією колапсів. Та-
кож глава уряду нагадав, що у міс-
цевих бюджетах коштів стає де-
далі більше, тож у регіонів достат-
ньо фінансів на належну підтрим-

ку дорожнього господарства. «Ко-
ли виникають затори і проблеми, 
потрібно швидко розблоко-
вувати автошляхи і допома-
гати людям. 2

Завдяки клопотанням киян столична міська рада визнала вуличних котів частиною екосистеми 
Києва і дозволила їм «жити у підвалах, на горищах та інших місцях їх постійного перебування і знищувати гризунів»

Вислови  
свою небайдужість
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ДОКУМЕНТИ

Зміївський районний суд Харківської області повідомляє По-
ліванцева Олега Валентиновича, 15.07.1965 р.н., останнє відо-
ме місце проживання: Харківська обл., Зміївський р-н, с. Артю-
хівка, вул. Героїв, 16, про проведення судового засідання по ци-
вільній справі за позовом Квітковського Ігоря Євгенійовича до 
Поліванцева Олега Валентиновича про визнання особи такою, 
яка втратила право користування житловим приміщенням; тре-
тя особа: Іванова Ольга Борисівна. Судове засідання відбудеться 
08.02.2018 р. о 09.00 у приміщенні Зміївського районного суду 
Харківської обл. за адресою: м. Зміїв, Харківської обл., вул. Ад-
міністративна, 6, зала судового засідання № 3. У разі неявки від-
повідача Поліванцева Олега Валентиновича на судове засідання, 
справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у 
справі доказів та буде постановлено заочне рішення.

Суддя В. В. Овдієнко

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвину-
вачену Кулінську Наталю Володимирівну, 20.05.1970 року 
народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Феодосія, вул. Свердлова, буд. 1), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться о 10 год. 30 хв. 23 січня 2018 року. 
Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт 
або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні су-
ду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 15, під го-
ловуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутності обвинуваченої в поряд-
ку спеціального судового провадження.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Сав-
чука Михайла Валерійовича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Чернівці, пр-т Незалежності, 121/88, як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі за позовом Савчук 
Євфрозіни Іллівни, Моток Євгена Костянтиновича, Моток 
Алли Давидівни, Паращук Ірини Євгенівни до Савчука Ми-
хайла Валерійовича про визнання особи такою, що втрати-
ла право користування жилим приміщенням, у зв’язку з від-
сутністю в ньому понад шість місяців без поважних причин 
на 09.30 годину 12 лютого 2018 року за адресою: м. Чернів-
ці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 19.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто 
у вашу відсутність.

Суддя Смотрицький В. Г.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в 
судове засідання відповідачку Васильєву Людми-
лу Григорівну, 13 листопада 1960 року народження, 
по цивільній справі за позовом Андрусик Ірини Гри-
горівни до Васильєвої Людмили Григорівни про ви-
знання права власності на спадкове майно в порядку 
спадкування за законом, яке відбудеться 26 лютого 
2018 року о 10 год. 40 хв. у приміщенні Дніпровсько-
го районного суду м. Києва за адресою: м. Київ вул. 
Кошиця, 5, каб. 108 (суддя Астахова О. O.).

У разі неявки відповідачки Васильєвої Л. Г. – спра-
ва буде розглянута в її відсутність.

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає 
в судове засідання відповідача Забур’янного Юрія 
Васильовича за позовом Юрків Валентини Юріїв-
ни до Забур’янного Юрія Васильовича про усунен-
ня спадкоємців від права на спадкування спадщини 
за законом, що відбудеться 30.01.2018 р. о 09 год. 
15 хв. у приміщенні Жовтневого районного суду м. 
Запоріжжя за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. 
Олександрівська, 6, каб. №34.

Суддя Антоненко М. В.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє,  

що втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ: 

Серія АМ №№ 0555154; 0555155; 0555726.  

Серія АК №№ 1884764; 0695312; 0695339; 0676381; 

1953246; 3483256-3483259; 3483261; 3483263; 

3483265; 3500312; 3510352; 3510364-3510370; 

3483422. Серія AE №№ 9543512; 4490579.  

Серія АІ № 0592998.

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул.  
Д. Галицького, 22) викликає в судове засідання на 
11 год. 00 хв. 5 березня 2018 року як відповідачів: 
Молінського Олександра Івановича, Молінську Ірину 
Ігорівну по справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «УкрСиббанк» про стягнення суми 
заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідачів у судове засідання спра-
ва буде розглянута в їхню відсутність на підставі на-
явних доказів.

Суддя Р. B. Ралець

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 2 лютого 2018 
року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Миколаїв-
ська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби наро-
дів, 3-А, до судді Савіна О. І., як відповідачку Мякі-
шеву Олександру Олександрівну по цивільній спра-
ві №486/776/17 за позовною заявою Департаменту 
соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїн-
ської міської ради Миколаївської області до Мякіше-
вої Олександри Олександрівни про повернення над-
міру виплачених коштів.

В разі неявки відповідачки Мякішевої Олександри 
Олександрівни справу буде розглянуто за її відсут-
ності.

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

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

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступ-
ні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів серія AК: 3051252, 3067026, 2351923, 
7473437, 9786611, 6192262, 4675632, 4432405, 3067427, 5468225, 2337594, 
2350109, 9667444, 3068899, 3076225, 3076263, 4438493, 7616000, 7616004, 
7616041, 7465836, 7465842, 7465846, 6640150, 6212088, 3054582, 928657, 
928660, 5756941, 6646839, 6639429, 6221726, 6221728, 6657841, 5469201-
5469202, 3074350-3074351; серія AЕ: 6163660, 6886853, 9706019; серія AІ: 
9998696, 9997700, 9987275; серія AМ: 642162, 1265519, 648379, 648383, 
1456430, 1749384; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан: 
12356811, 12356743, 12635625, 12622065, 12634040, 12638509, 12631673, 
12632097, 12632100, 12978534, 12978540, 12631789, 12632058, 12631069, 
12356745-12356746; Зелена Картка Вся система, Азербайджан: 12618769, 
12604611, 12612661, 12953903; Зелена Картка Білорусь, Молдова та Росія: 
11499491, 11784757; добровільне страхування відповідальності за опла-
ту наданих послуг під час поїздки за кордон: 2427188, 2463177, 2687709, 
2816315, 2576977, 2613580, 2615785, 2623274, 2529544, 2578671, 2835328, 
2388214, 2498671, 2524608, 2552280, 2552338, 2552407, 2552411, 2573694, 
2573716, 2573719, 2516976, 2529710, 2529803, 2562340, 2338595, 2367229, 
2552071, 2552113, 2552566, 2552573, 2552578, 2552582, 2552584, 2573425, 
2601786, 2623607, 2642404, 2646479, 2651052, 2672249, 2833772, 2598917, 
2434701, 2434703, 2434716, 2611798, 2624800, 2761238, 2779413, 2779586, 
2810850, 2810676, 2427879, 2495632, 2523977, 2648194, 2648197, 2648201, 
2648208, 2779057, 2760809, 2689124, 2719555, 2605584, 2667641, 2725392, 
2641034, 2673719, 2587113, 2695579, 2695591, 2720938, 2720956, 2720959, 
2737357, 2737372, 2737384, 2737386, 2737395, 2615304, 2633287, 2633296, 
2655964, 2673475, 2695906, 2720775, 2720909, 2737039, 2737295, 2557970, 
2617211, 2617376, 2617407, 2717445, 2535182, 2566252, 2566254, 2594778, 
2807328, 2865704, 2574276-2574278, 2507007-2507011, 2410475-2410478, 
2552355-2552356, 2552557-2552559, 2642710-2642711, 2642713-2642714, 
2651006-2651007, 2611786-2611787, 2657450-2657452, 2428608-2428609, 
2495523-2495524, 2719688-2719690, 2428734-2428735, 2602192-2602196, 
2737397-2737399, 2655952-2655953, 2633339-2633341, 2656130-2656149, 
2656204-2656209, 2695788-2695789, 2756067-2756068, 2616687-2616688, 
2618344-2618345, 2601171-2601173, 2617381-2617382, 2535187-2535199, 
2630476-2630485, 2594780-2594783, 2807365-2807366.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, 
буд. 39а) розглядає кримінальну справу за обвинуваченням 
Рисованого Романа Олександровича, 26 червня 1987 року 
народження, с. Зелене Покровського району Донецької об-
ласті, українця, громадянина України, не працюючого, одру-
женого, не судимого, з вищою освітою, який має на утри-
манні неповнолітню дитину, зареєстрований та проживає за 
адресою: Донецька область, м. Гірне, вул. Некрасова, буд. 
41, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України.

12 січня 2018 року ухвалою Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області відкладено проведення підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться в приміщен-
ні Добропільського міськрайонного суду Донецької області 
– 05.02.2018 року о 10.00 год. та доручено Жовтневому ра-
йонному суду міста Маріуполь забезпечити проведення су-
дового засідання в режимі відеоконференції 05.02.2018 ро-
ку о 10.00 год. за участю захисника Черкаса Василя Мико-
лайовича.

Обвинувачений: Рисований Роман Олександрович, 26 
червня 1987 року народження, викликається на 5 лютого 
2018 року о 10.00 год. у підготовче судове засідання до До-
бропіьського міськрайонного суду, кабінет № 15, за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А, 
як обвинуваченого, для участі у розгляді кримінальної спра-
ви за обвинуваченням Рисованого Романа Олександровича, 
26 червня 1987 року народження, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя A. M. Левченко

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2) знаходиться криміналь-
не провадження № 4201505000000046 (номер спра-
ви 1-кп/243/46/2017) за обвинуваченням Сталенно-
го Владислава Юрійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Хаустова Т. А. викликає обвинувачено-
го Сталенного Владислава Юрійовича, який зареє-
стрований за адресою: Донецька область, м. Горлів-
ка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, 
у судове засідання, яке відбудеться 7 лютого 2018 
року о 12 годині 45 хвилин у залі судового засідан-
ня № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає 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 ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 42016050000001286 (номер спра-
ви 1-кп/243/171/2018) за обвинуваченням Мітрущен-
ка Руслана Геннадійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області Мірошниченко Л. Є. викликає об-
винуваченого Мітрущенка Руслана Геннадійовича, 
04.05.1974 року народження, який зареєстрований 
та проживає за адресою: м. Горлівка, вул. Кірова, 5, 
кв. 69, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
5 лютого 2018 року о 09 годині 15 хвилин у залі судо-
вого засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає 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 ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна 
справа № 236/3579/17 за позовом Дєтко-
ва Сергія Валерійовича до Яркової Олени 
Валеріївни про розірвання шлюбу.

Відповідачка Яркова Олена Валеріївна 
викликається до каб. № 12 суду на 22 січ-
ня 2018 року о 08 годині 40 хвилин, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої 
заперечення щодо позову та докази. У ра-
зі неявки відповідачки справа буде роз-
глянута в її відсутність за наявними дока-
зами.

Суддя Саржевська I. B.

Деснянський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Гонтара Віктора Іванови-
ча, 03.10.1962 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: АР Крим, м. Севас-
тополь, вул. Героїв Бресту, 53-А, кв. 9) у підго-
товче судове засідання в кримінальному про-
вадженні №42016000000002407 за ст. 111 ч. 
1 КК України, яке відбудеться 23 січня 2018 
року о 09.30 годині в приміщенні Деснян-
ського районного суду м. Києва за адресою:  
м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, зал судових 
засідань №2, під головуванням судді Броно-
вицької О. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду ого-
лошення вважається належним повідомлен-
ням, а кримінальне провадження буде здій-
снюватись за відсутності обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Дарницький районний суд м. Києва ви-
кликає Лапіна Миколу Олександровича, 
29.10.1956 р.н., місце реєстрації: м. Київ, 
вул. Драгоманова, 13/10, кв. 195, у судо-
ве засідання як відповідача по цивільній 
справі за позовом Марченко Ганни Ста-
ніславівни до Лапіна Миколи Олексан-
дровича, третя особа: Служба у справах 
дітей Солом’янської районної в м. Києві 
державної адміністрації, про надання до-
зволу на виїзд за кордон дитини, без зго-
ди одного з батьків.

Судове засідання відбудеться 31.01.2018 р. 
о 15.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Коши-
ця, 5-А, каб. 127.

В разі неявки справа буде розглянута 
за відсутності відповідача.

Суддя Т. О. Трусова

Білоцерківський міськрайонний суд 
(09100, м. Біла Церква, вул. Першотравне-
ва, 4а, 1 поверх, зал судового засідання № 6, 
суддя Цуранов А. Ю.) викликає в суд відпо-
відача Матвєєва Олега Анатолійовича по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Матвє-
єва Олега Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, на 
14.02.2018 року об 11 годині 30 хвилин.

У разі неявки в судове засідання, справа 
буде розглянута за вашої відсутності на під-
ставі наявних у ній доказів.

З опублікуванням у пресі оголошення про 
виклик відповідач вважається повідомленим 
про час та місце розгляду справи згідно з ви-
могами ст. 74 ЦПК України.

Марківський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідачів Пшеничну Ната-
лію Вікторівну, Пшеничного Сергія Вікторо-
вича по цивільній справі за позовною зая-
вою Козирєва Вячеслава Івановича, Козирє-
вої Ольги Миколаївни в особі представника 
Какулія Отарі Євгеновича до Пшеничної На-
талії Вікторівни, Пшеничного Сергія Вікторо-
вича про визнання права власності на майно.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Марківського районного суду Луган-
ської області 22.01.2018 р. об 11 год. 00 хв. 
за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 
31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 223 ЦПК України.

Суддя О.В. Рукас

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2017 р. № 996-р 
Київ

Про передачу цілісних майнових комплексів 
державних професійно-технічних навчальних 
закладів у спільну власність територіальних 

громад Київської області
Передати цілісні майнові комплекси державних професійно-технічних на-

вчальних закладів у спільну власність територіальних громад Київської області 
за переліком згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток  

до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 27 грудня 2017 р. № 996-р

ПЕРЕЛІК 
цілісних майнових комплексів державних професійно-технічних  

навчальних закладів, що передаються у спільну власність 
 територіальних громад Київської області

1. Державний навчальний заклад «Тетіївське професійно-технічне училище» 
(код згідно з ЄДРПОУ 20578770), що розміщений на земельних ділянках пло-
щею 0,5563; 30; 0,3243 гектара (кадастрові номери 3224610100:01:133:0031; 
3224610100:02:006:0011; 3224610100:01:089:0088).

2. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Володарський 
професійний аграрний ліцей» (код згідно з ЄДРПОУ 02544655), що розмі-
щений на земельній ділянці площею 18,2987 гектара (кадастровий номер 
3221655100:01:050:0004).

3. Державний професійно-технічний навчальний заклад «Богуславське ви-
ще професійне училище сфери послуг» (код згідно з ЄДРПОУ 03063194), що 
розміщений на земельній ділянці площею 3,7796 гектара (кадастровий номер 
3220610100:01:019:0197).

4. Державний навчальний заклад «Богуславський центр професійно-техніч-
ної освіти» (код згідно з ЄДРПОУ 26078726), що розміщений на земельній ді-
лянці площею 5,6071 гектара (кадастровий номер 3220610100:01:019:0048).

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2017 р. № 993-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 
Міністерству регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 

господарства на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здій-

снити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мініс-
терству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства на 2017 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл ви-
датків у сумі 9 340 тис. гривень шляхом:

1) зменшення обсягу видатків споживання за програмами:
2751380 «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних 

банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (ре-
конструкцію) та придбання житла» на 4 748,6 тис. гривень;

2751470 «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення до-
ступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» на  
4 591,4 тис. гривень;

2) збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 2751190 «Надання 
державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» на 9 340 
тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства – погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 
цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів – внесення після зазначеного погодження відповідних 
змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 27 грудня 2017 р. № 982-р 
Київ

Про віднесення нерухомого  
та іншого індивідуально визначеного майна 

до сфери управління  
Міністерства економічного розвитку  

і торгівлі
1. Віднести нерухоме та інше індивідуально визначене майно ділянки магі-

стрального аміакопроводу «Тольятті – Горлівка – Одеса» протяжністю 13 189 
метрів, що проходить північно-західною частиною Троїцького району Луган-
ської області, за переліком згідно з додатком до сфери управління Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі вжити заходів для забезпе-
чення належного утримання та обслуговування майна, зазначеного у пункті 1 
цього розпорядження, без залучення бюджетних коштів.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 27 грудня 2017 р. № 982-р

ПЕРЕЛІК  
нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна, 

віднесеного до сфери управління Міністерства  
економічного розвитку і торгівлі

1. Лінійна частина магістрального аміакопроводу протяжністю 13 189 метрів 
з контролюючими пунктами.

2. Магістральний кабель (довжина лінії 13 189 метрів).
3. Обладнання ущільнення SMC-360.
4. Огорожа ГПС на ділянці 13 189 метрів.
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Ірпінський міський суд Київської області викликає: Лук’янчука Романа Вікторовича, Фіронова Артема Во-
лодимировича, Головне управління Держгеокадастру у Київській області, Міськрайонне управління у Киє-
во-Святошинському районі та м. Ірпені Головного управління Держгеокадастру у Київській області у спра-
ві за позовом Панчук Тетяни Миколаївни до Лук’янчука Романа Вікторовича, Фіронова Артема Володими-
ровича, Головного управління Держгеокадастру у Київській області, третя особа: Міськрайонне управлін-
ня у Києво-Святошинському районі та м. Ірпені Головного управління Держгеокадастру у Київській облас-
ті, про визнання недійсними та скасування державних актів на право власності на земельні ділянки, у су-
дове засідання, яке відбудеться 22 лютого 2018 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні Ірпінського міського су-
ду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у відсутність відповіда-
чів та третьої особи.

Встановити відповідачу п’ятнадцятиденний строк з дня отримання даного оголошення для подання від-
зиву на позовну заяву. У зазначений строк відповідач має право надіслати суду відзив на позовну заяву, 
який повинен відповідати вимогам ст. 178 ЦПК України, і всі письмові та електронні докази (які можливо 
доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову. Відпо-
відно до вимог ч. 4 ст. 178 ЦПК України, одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду, копія відзи-
ву та доданих до нього документів повинна бути надіслана іншим учасникам справи. У разі ненадання від-
повідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними ма-
теріалами (ч. 8 ст. 178 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ЦПК України у строк для подання відзиву відповідачі мають право пред’явити 
зустрічний позов.

Встановити позивачу п’ятиденний строк з дня отримання відзиву для подання відповіді на відзив, копія 
якої одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити відповідачу п’ятиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення, 
копія якого одночасно з поданням до суду повинна бути надіслана іншим учасникам справи.

Встановити третій особі п’ятиденний строк з дня отримання відзиву відповідача або відповіді на відзив 
позивача для подання до суду своїх пояснень щодо позову та відзиву.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою 
сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України – http://ip.ko.court.gov.ua/sud1013/.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники процесу вважаються належним чином повідо-
мленими про час та місце розгляду справи.

Суддя С. І. Оладько

Повістка про виклик обвинуваченого
Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-

сненні судового провадження викликає як обвинуваченого 
Цихиселі Левана Ростомовича, 25.02.1981 року народжен-
ня, який проживає за адресою: Луганська область, м. Ан-
трацит, вул. Кальницької, буд. 5, кв. 65, за матеріалами кри-
мінального провадження № 607\10933\17, 1-кп\425\152\18, 
на підставі обвинувального акта відносно Цихиселі Л. Р. за 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Цихиселі Л. Р. необхідно прибути до 
підготовчого судового засідання, яке відбудеться 24 січ-
ня 2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Рубіжансько-
го міського суду за адресою: Луганська область, м. Рубіж-
не, вул. Миру, 34.

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

Суддя Я. M. Синянська

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Миколайови-
ча, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений 
Скорбенко Д.М. зареєстрований та проживає за адресою: 
проспект Ю. Гагаріна, буд. 193, кв. 103, м. Харків.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Скорбен-
ка Дениса Миколайовича в підготовче судове засідання, 
яке відбудеться 31 січня 2018 року о 10 годині 30 хвилин у 
залі судових засідань Марківського районного суду Луган-
ської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марків-
ка Марківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі голову-
ючого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження 
№ 417/4377/17 стосовно Крисіна Віктора Валерійовича, 
23.12.1976 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений 
Крисін В.В. зареєстрований за адресою: кв-л Пролетаріату 
Донбасу, буд. 50, кв. 8, м. Свердловськ.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Крисіна 
Віктора Валерійовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 31 січня 2018 року о 13 годині 00 хвилин у за-
лі судових засідань Марківського районного суду Луган-
ської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марків-
ка Марківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі голову-
ючого судді Шкирі В. М., суддів Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

В провадженні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,  
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Дубового Геннадія Васи-
льовича у скоєнні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Дубовий Геннадій Васильович, 
07.02.1967 року народження (вул. Покровська, буд. 
327, м. Новотроїцьке, Донецька обл., 85010), викли-
кається для участі у підготовчому розгляді справи, 
що відбудеться 5 березня 2018 року о 16.00 годи-
ні в приміщенні суду за адресою: Донецька область,  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 10, 16.

Суддя Л. Г. Шатілова

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької 
області викликає до суду Марцинковську Юлію Во-
лодимирівну, 31.12.1967 року народження, остання 
адреса реєстрації якої: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Новосхідна, 34-а, та яка фактично меш-
кає: Тюменська область, м. Ноябрьськ, ЛПУ – КС-1, 
як відповідачку по цивільний справі за позовом Ха-
ло Олени Василівни до Хала Павла Костянтинови-
ча, Д’яченка Михайла Леонідовича, Марцинковської 
Юлії Володимирівни, третя особа: Департамент ад-
міністративних послуг Маріупольської міської ради, 
про надання права на реєстрацію місця проживання, 
розгляд якої призначено на 05.02.2018 р. о 08.30 год. 
та на 27.02.2018 р. о 08.30 год. у приміщенні суду за 
адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 11.

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

Суддя П. І. Папаценко

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Ме-
ренкова Михайла Миколайовича, 02.08.1972 року народжен-
ня, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 
110 КК України. Обвинувачений Меренков М.М. (зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Донецьк, Пролетар-
ський район, м. Моспине, вул. Короленка, 55/34), виклика-
ється на 05.02.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для 
участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Артемівським міськрайонним судом Донецької 
області здійснюється спеціальне судове проваджен-
ня за кримінальним провадженням щодо Гнеся Ро-
мана Анатолійовича, Штепи Олександра Сергійови-
ча, Полякова Євгена Олександровича, Харитоненка 
Анатолія Олександровича за скоєння кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК 
України, судовий розгляд якої відкладено на 10.30 
годину 5 лютого 2018 року.

У зв’язку з цим обвинуваченим: Гнесю Роману 
Анатолійовичу, Штепі Олександру Сергійовичу, По-
лякову Євгену Олександровичу, Харитоненку Анато-
лію Олександровичу необхідно з’явитись до зали су-
дового засідання № 306 Артемівського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: 84500, До-
нецька область, місто Бахмут, вулиця Миру, 5, 5 лю-
того 2018 року о 10.30 годині.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, буд. 5) розглядає цивільну справу за позовною 
заявою Колчева Ігоря Анатолійовича до Єнакієвської 
міської ради про визначення додаткового строку для 
подання заяви про прийняття спадщини.

Відповідач по справі: Єнакієвська міська рада 
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 
Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Леніна, буд. 7) ви-
кликається 30 січня 2018 року на 09 годину 00 хви-
лин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи 
по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

Апеляційний суд м. Києва викликає в судове засідання Богодухова Дмитра Олександровича, міс-
це реєстрації: вул. Декабристів, 12/37, кв. 458, м. Київ, у судове засідання на 29 січня 2018 року о 
10 год. 10 хв. на розгляд апеляційної скарги представника ПАТ «Альфа-Банк» Авдєєвої М. К. на рі-
шення Дарницького районного суду міста Києва від 27 квітня 2016 року в справі за позовом ПАТ 
«Альфа-Банк» до Богодухова Д. О. про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, за 
зустрічним позовом Богодухова Д. О. до ПАТ «Альфа-Банк» про визнання недійсними умов догово-
ру, яке відбудеться в приміщенні суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2а, каб. 1104.

Суддя О. Ф. Лапчевська

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Третяка Олександра Леонідовича, 25.01.1951 
року народження, як обвинуваченому в судове засідання по кримінальному провадженню  
№220 150 000 000 004 05, внесеному до ЄРДР 14.12.2015 року за обвинуваченням Третяка Олексан-
дра Леонідовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 
КК України, яке призначено на 13 год. 00 хв. 24 січня 2018 року.

Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно обвинуваченого Третяка Олександра Ле-
онідовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК 
України.

Суддя О. В. Мєлєшак

Втрачений судновий квиток, 

серія СЯ №003254 від 02.06.2009 р., 

виданий на ім’я  

Луцький Олександр Юрійович, 

вважати недійсним.

Апеляційний суд м. Києва викликає відповідача Чупрікова Дмитра Євгеновича, 
останнє відоме місце реєстрації якого: місто Київ, вулиця Лайоша Гавро, будинок 11-А, 
квартира 140, у судове засідання по справі за апеляційною скаргою ПАТ «Дельта Банк» 
на заочне рішення Деснянського районного суду м. Києва від 14 жовтня 2014 року в 
цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Чупрікова Д. Є. про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки, яке відбудеться 01.02.2018 року о 09.00 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А, зал 0704.

Суддя В. М. Ратнікова

Повідомляємо, що 05.02.2018 р. о 9.00 год. в приміщенні  Ужгородського  міськра-

йонного суду за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Загорська, 53 (суддя  

Бедьо В. І.) буде розглядатися цивільна справа за позовом Власової Олени Вікторівни 

до Власова Сергія Юрійовича про розірвання шлюбу.

Втрачене свідоцтво 

про право власності на житло на ім’я 

Оводенка Петра Даниловича 

за адресою: пров. Коломиївський, 

б. 13/23, кв. 42, виданий 29.05.2000 р., 

вважати недійсним.

Нововодолазький районний суд Харківської об-
ласті викликає Шайрікян Жужуну Сумбатівну, 
30.12.1958 р.н. (останнє відоме місце проживання: 
Харківська область, Нововодолазький район, с. Ря-
бухіне), як відповідачку в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до Шай-
рікян Жужуни Сумбатівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 02.02.2018 року о 
13 годині 50 хвилин у приміщенні Нововодолазько-
го районного суду Харківської області за адресою: 
63200, смт Нова Водолага Нововодолазького району 
Харківської області, вул. 40 років Перемоги, 1.

Явка до суду обов’язкова.
В разі неявки справу буде розглянуто за відсутнос-

ті відповідачки.
Відповідачка зобов’язана повідомити суд про при-

чини неявки в судове засідання.
Суддя Пархоменко І. О.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Німетулаєва Сейтумера, 10.06.1952 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: 
75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексіївка, 
Геніченський р-н, Херсонська обл.) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
110 КК України, в судове засідання, яке відбудеться 
23 січня 2018 року о 09 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, каб. 
7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

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 зна-
ходиться цивільна справа № 591/6163/17, провадження 
№2/591/552/18 за позовною заявою Ідріс Наталії Олек-
сіївни до Грицана Олега Миколайовича про зміну розмі-
ру аліментів.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ст. 
128 ЦПК України викликає до суду Грицана Олега Ми-
колайовича, 02.04.1970 року народження, згідно адрес-
ної довідки, місце реєстрації якого не відомо, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул. Радунська, буд. 46, 
кв. 27, як відповідача по справі на 26.02.2018 року на 10-
00 годину.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічно-
го районного суду м. Суми, що розташоване за адресою:  
м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 506, головуючий  
суддя Кривцова Г. В.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання, 
справа буде розглянута у його відсутність.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 
39а) розглядає цивільну справу 227/3923/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства Банк «ТРАСТ» до Красю-
ка Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Красюк Олександр Анатолійович, 6 червня 
1985 року народження, уродженець м. Білицьке, Добропіль-
ський р-н, Донецька область, останнє відоме місце реєстра-
ції: смт Водянське, вул. Дружби (Леніна), буд. 2, кв. 8, Добро-
пільський р-н, Донецька область, викликається на 2 лютого 
2018 року о 09.00 годині до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояснення по 
суті позову та за наявністю заперечення проти позову та до-
кази. У випадку неприбуття, він повинен повідомити суд про 
причини неявки, інакше справа буде розглянута в його від-
сутність.

Суддя Кошля А. О.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Орлова Максима Євгеновича, останнє місце 
реєстрації якого: м. Київ, вул. Ревуцького, 11-А, кв. 
25, у судове засідання, яке відбудеться 05.03.2018 
року о 10 год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5-а, каб. 204, для участі в судовому розгляді 
цивільної справи за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до 
Орлова Максима Євгеновича про стягнення заборго-
ваності.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відпові-

дач вважається повідомленим про день, час та місце 
розгляду справи і в разі неявки до суду справа може 
бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причи-
ни неявки.

Суддя О. М. Колесник  

В провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/512/2017 за обвинуваченням Царьова О. А. 
за ч. 3 ст. 103, ч. 2 ст. 110 КК України, згідно з Єди-
ним державним реєстром досудових розслідувань за 
№ 2201600000000047 від 02.03.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 24.01.2018 ро-
ку о 12 год. 45 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А, 513 каб.

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.

Суддя П. Л. Слободянюк

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Цекова Сергія Павловича, 28.08.1953 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, пров. Кронштадтський, 
8/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 24 січня 2018 року об 11 год. 30 хв. Явка до 
суду обов’язкова! При собі необхідно 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.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/662/2017 за обвинуваченням Благодат-
ної Олени Юріївни, 17.07.1977 р.н., за ч. 1 ст. 111 
КК України, згідно з Єдиним державним реєстром 
досудових розслідувань № 42016000000002454 від 
20.09.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться о 10 год. 00 хв. 
24.01.2018 року в приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 511.

У разі неявки обвинуваченої до суду оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватися за відсутності 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя О. А. Голуб
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 19 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПІДТРИМКА. Цінний і потрібний подарунок отримали цими 
днями бійці 15-го батальйону 58-ї бригади, що дислокується в зо-
ні проведення АТО на сході України. Завдяки спільним зусиллям 
волонтерів, агрофірми «Слобожанщина Агро», влади Сумської 
області закуплено квадрокоптер вартістю 80 тисяч гривень, який 
конче потрібний насамперед для розвідки і запобігання можли-
вим втратам особового складу. Як сказав один з представників 
військових, яким призначено безпілотник, тепер завдяки такому 
електронному помічникові розвідники зможуть набагато ефек-
тивніше справлятися з покладеними на них обов’язками. 

Після тестового запуску квадрокоптера його відразу ж від-
правили на передову.

Чорний метал 
за кордон не потрапив

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНУ. Днями під час проведення опера-
ції «Рубіж-2018» запобігли незаконному експорту брухту чорних 
металів, який зловмисники намагались вивезти за кордон. В опе-
рації взяли участь співробітники податкової міліції Миколаївської 
області та Миколаївської митниці ДФС спільно із працівниками 
Херсонського прикордонного загону під процесуальним керівни-
цтвом прокуратури Миколаївської області. За цим фактом пору-
шено кримінальне провадження за ч.1 ст. 205 Кримінального ко-
дексу України («фіктивне підприємництво»), яка передбачає від-
повідальність у вигляді штрафу від 8500 до 35 000 гривень або об-
меження волі на строк до трьох років. Під час оперативних захо-
дів працівники податкової міліції ДФС Миколаївщини встановили, 
що група осіб завезла на територію одного з торговельних пор-
тів Миколаєва металобрухт, який планували експортувати за межі 
України на адресу нерезидента від імені фіктивного підприємства. 
Під час обшуку вилучено майже 3 тисячі тонн брухту чорних мета-
лів фактурною вартістю 17,6 мільйона гривень. На вилучену пар-
тію товару за рішенням суду накладено арешт. Слідчі дії тривають.

Світоліна і Костюк 
зійдуться на австралійському корті

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ВЕЛИКИЙ ТЕНІС. Перша 
ракетка України і четвертий 
номер світової класифікації 
Еліна Світоліна і наймолод-
ша учасниця турніру україн-
ська сенсація Марта Костюк, 
яка торік виграла юніорський 
Australian Open в одиночному 
розряді, зійдуться у третьо-
му колі цьогорічного Відкри-
того чемпіонату Австралії із 
загальним призовим фондом 
43 мільйони доларів США. 

На шляху до українського 
дербі Еліна Світоліна впевне-
но здолала в першому раунді 
сербку Іванну Йорович. Наша 
спортсменка була явним фа-
воритом гри і беззаперечно 
підтвердила свій статус: пер-
ший сет виграла з рахунком 
6:3, а в другому вела 5:0 і бу-
ла близька до «сухого розгро-
му», та суперниця несподіва-
но виграла кілька геймів, тож 
у підсумку — 6:2. 

Свій виступ на першому в 
сезоні турнірі серії Великого 

шолома українка продовжила 
на головному корті Australian 
Open — Rod Laver Arena во-
льовою перемогою над 59-ю 
ракеткою світу чешкою Кате-
риною Синяковою, яку в ніч 
на середу переграла за 2 го-
дини 17 хвилин з рахунком 
4:6, 6:2, 6:1. 

У свою чергу Марта Костюк 
у матчі першого кола за 57 
хвилин обіграла в понеділок 

27-му ракетку світу китаянку 
Шуай Пен з рахунком 6:2, 6:2, 
а в середу дебютантка осно-
вної сітки Australian Open за-
вдала поразки австралійці 
Олівії Роговській — 6:3, 7:5.

Напередодні двобою між 
талановитими українськими 
тенісистками маємо наголо-
сити: Еліна Світоліна вже по-
вторила своє найкраще до-
сягнення на Australian Open, 

де в 2014—2015 та 2017 ро-
ках виходила до третього ра-
унду турніру, а наймолодша 
учасниця цьогорічних зма-
гань Марта Костюк стала пер-
шою тенісисткою 2002 року 
народження, яка досягла успі-
ху в основній сітці турніру Ве-
ликого шолома. Тож, неза-
лежно від результату поєдин-
ку, який відбудеться 19 січня, 
наші спортсменки вже зроби-
ли неабиякий внесок у розви-
ток тенісу в нашій країні. 

Еліну Світоліну нині нази-
вають головною фавориткою 
турніру разом із румункою Сі-
моною Галеп, а Марта Кос-
тюк заявила: відчуває, що мо-
же на цьому турнірі досягти 
всього, чого забажає. А пере-
може — сильніша на сьогод-
ні (різниця в часі між Києвом і 
Мельбурном — 9 годин).

Загалом до третього ко-
ла Відкритого чемпіонату Ав-
стралії пробилися три україн-
ки. Ще одна — Катерина Бон-
даренко перемогла росіянку 
Анастасію Павлюченкову (ра-
хунок — 6:2, 6:3).

На Харківщині розпочалася приписна кампанія
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

ОБЛІК. Цьогоріч на вій-
ськовий облік планують по-
ставити понад 8 тисяч юна-
ків 2001 року народження, які 
проживають в області. Як роз-
повів тимчасовий виконувач 
обов’язків військового комі-
сара Харківського обласного 
військкомату Микола Мосен-
цев, приписну кампанію-2018 
військовослужбовці військ-
коматів проводять спільно з 

представниками місцевих ор-
ганів самоврядування, цивіль-
ними лікарями та правоохо-
ронцями. Він, зокрема, зазна-
чив, що приписна кампанія — 
це лише всебічне вивчення 
потенційних захисників Укра-
їни. На строкову ж службу їх 
можуть призивати не раніше, 
як їм виповниться 20 років.

Приписці при РВК не під-
лягають особи без громадян-
ства та ті, хто перебувають у 
місцях позбавлення волі, про-
ходять стаціонарний курс лі-

кування чи мають інвалід-
ність.

Микола Мосенцев також по-
інформував, що під час при-
писної кампанії проводиться 
попередній розподіл юнаків за 
родами військ та військових 
спеціальностей відповідно до 
стану здоров’я та морально-
психологічних якостей потен-
ційних призовників. Крім то-
го, хлопцям-старшокласникам 
пропонується стати абітурієн-
тами різних вищих військово-
навчальних закладів. За попе-

редніми даними, вже близько 
400 жителів Харківщини при-
стали на цю пропозицію і пла-
нують нинішнього року всту-
пати у військові виші. 

Торік на Харківщині при-
писці при районних та місь-
ких військкоматах підлягало 
близько 9 тисяч осіб. Приблиз-
но 10 відсотків від усіх юнаків 
2000 року народження було 
визнано такими, які ніколи не 
служитимуть в армії через на-
явність серйозної хвороби чи з 
інших поважних причин.

Майбутній матч між українками уже в активі  
вітчизняного спорту
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ФОТОФАКТ

ЙОМУ ВИПОВНИЛО-
СЯ Б 50. На будівлі Укра-
їнського національного 
інформаційного агент-
ства «Укрінформ» у Ки-
єві відкрили меморіаль-
ну дошку на спомин про 
українського журналіста 
Reuters Тараса Процю-
ка, який загинув під час 
війни в Іраку 2003 року. 16 січ-
ня йому б виповнилося 50, та 
Тарас назавжди залишиться 
тридцятип’ятилітнім…

8 квітня 2003 року американ-
ські танкісти в Іраку обстріля-
ли готель «Палестина» в Баг-
даді, який був базою для біль-
шості журналістів. Тоді загину-
ли телеоператор каналу «Теле-
сінко» іспанець Хосе Коусо, те-
леоператор агентства Reuters 
українець Тарас Процюк, а та-
кож були тяжко поранені ще 
троє працівників Reuters.

Як зазначила медіа-екс-
перт Лариса Мудрак, відкрит-
тя цієї дошки є важливою по-
дією для всіх журналістів. «Та-
рас фіксував життя, тому ми 
не можемо не зафіксувати 
пам’ять про нього для тих, хто 
не був із ним знайомий».


