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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

Військові пенсіонери 
отримають перераховані 
виплати до 1 травня 2018 року
АКТУАЛЬНО. З 544 тисяч силовиків, які нині перебувають 
на заслуженому відпочинку, збільшені пенсії 
уже отримали близько 316 тисяч

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Як відомо, рішенням 
уряду України від 21 

лютого 2018 року «Про 
перерахунок пенсій осо-
бам, звільненим з військо-

вої служби, та деяким ін-
шим категоріям осіб» бу-
ло визначено провести та-
кий перерахунок із 1 січня 
2018 року (заднім числом), 
аби не чекати на розгляд 
відповідного законопроек-
ту, який має бути подано 

до Верховної Ради у поки 
що не визначений термін.

Останній перерахунок 
пенсій військовим прово-
дили ще 2008 року, а от-
же, це фактично перший 
за останні 10 років систем-
ний підхід до вирішення 

цього питання. На чому 11 
квітня 2018 року наголо-
сив головуючий на селек-
торній нараді в Кабміні, 
присвяченій цьому 
питанню, віце-пре-
м’єр-міністр Павло 
Р озенко.

Посол Польщі в Україні про важливість 
демократичної України для безпеки Польщі зокрема 
та європейської безпеки загалом

Рятувальники 
попереджають 
про підтоплення 

ВЕСНА ІДЕ. Цими днями продовжиться розвиток весняного во-
допілля на рівнинних річках країни, застерігає прес-служба ДСНС. 
На Прип’яті вода піднімається з добовою інтенсивністю 1—5 см, 
внаслідок збільшення рiвнiв води відбуватиметься подальше за-
топлення заплав на Волині й Рівненщині, на Прип’яті можливе 
затоплення господарських споруд в окремих населених пунктах 
Ратнiвського району Волині. На 1—5 см підніметься рівень води 
на Чернігівщині, у середніх і нижніх течіях Сули, Псла, нижніх ді-
лянках Ворскли, Орелі з подальшим затопленням заплав на Сум-
щині й Полтавщині. Окрім того, 5—25 см становитиме підйом во-
ди на річках басейну Десни з подальшим затопленням заплав і об-
топленням територій і частин населених пунктів, присадибних ді-
лянок, імовірний перелив води через автодороги місцевого зна-
чення. Порушення транспортного сполучення очікують у Чернігів-
ському, Новгород-Сіверському районах. На українській ділянці Ду-
наю біля Вилкового зберігатимуться небезпечні відмітки рівня во-
ди (155—165 см) з підтопленням незаселених ділянок. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЯН ПЄКЛО: 

ЦИФРА ДНЯ

850 млн дол.
становила допомога США 

на розвиток сектору безпеки України 
від початку російської агресії 

«Росія зацікавлена 
використовувати наші 

двосторонні питання 
для своєї користі, 

щоб підірвати єдність 
і створювати нам 

проблеми».

Окупована Луганщина 
бачить наш цифровий сигнал 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

МОВЛЕННЯ. Телеканал 
UА/TV розпочав у тестовому 
режимі мовлення на окупо-
вані території Луганської об-
ласті. Так, з телевежі в Бах-
мутівці, розташованій на під-
контрольній нам території Лу-
ганщини, сєверодонецьке КП 
«Інноваційно-інформаційний 
центр» розпочало трансля-
цію UA/TV в тестовому режи-
мі на 40-му ТВК з потужністю 
1,2 кВт у цифровому форма-
ті DVB-T2. 

Прес-служба Міністерства 
інформаційної політики вже 
повідомляла про те, що те-
леканал іномовлення UA/TV 
розпочав роботу в тестовому 
режимі на окуповані терито-
рії Криму та Донецької облас-

ті відповідно з телевеж у Чон-
гарі в Херсонській області й 
Волновасі, що на Донеччині.

Загалом телеканал UA/TV  
розпочав своє мовлення 
1 жовтня 2015 року. Право-
вим підґрунтям для його робо-
ти слугує Закон «Про систе-

му іномовлення України». Ка-
нал транслює новини та про-
грами власного виробництва 
через супутникові та кабель-
ні мережі п’ятьма мовами — 
українською, англійською, ро-
сійською, арабською та крим-
ськотатарською.

Експорт до Литви 
динамічно зростає 

Відділ новин 
«Урядового кур’єра» 

ПАРТНЕРСТВО. Під час зу-
стрічі прем’єр-міністрів Украї-
ни та Литви — Володимира 
Гройсмана й Саулюса Сквер-
няліса обидва співрозмовни-
ки з обопільною приємністю 
відзначили торішнє зростання 
обсягу двосторонньої торгів-
лі товарами на 23,4%. Таким 
чином, товарообіг становив 
1,054 мільярда доларів. 

Київ і Вільнюс, за словами 
Володимира Гройсмана, взяли 
добрий темп взаємної співпра-
ці, а зустрічі, зокрема на рівні 
прем’єр-міністрів, стали до-
брою традицією у відносинах 
двох країн. «Хочу підкресли-
ти важливість наших відносин. 
Вони на високому продуктив-
ному рівні», — додав він.

«Я радий бути тут і засвід-
чити, що Литва підтримує 
Україну на шляху євроінтегра-
ції, вирішення питань безпеки, 
на шляху реформ», — запев-
нив Саулюс Скверняліс. Литва 
— одна з країн, куди наш екс-
порт з початку російської агре-
сії не лише не скоротився, а й 
помітно зріс — за підсумками 
минулого року на 44,9%.

Володимир Гройсман відзна-
чив активну наступальну по-
зицію Литви в просуванні ідеї 
Європейського інвестиційног о 
плану для України на різних 
міжнародних майданчиках, 
звернув увагу на високу дина-
міку торговельно-економічної 
співпраці та значні перспекти-
ви збільшення обсягів вантаж-
них перевезень між портами 
Чорного і Балтійського морів, 
зокрема контейнерним потягом 

«Вікінг». Сторони обговорили й 
ситуацію на Донбасі та необхід-
ність створення миротворчої мі-
сії в регіоні. Глава уряду Литви 
в межах візиту до України від-
відав Авдіївку і назвав очевид-
ним рішення про продовжен-
ня політики санкцій проти Росії, 
повідомляє департамент інфор-
мації та комунікацій з громад-
ськістю Секретаріату Кабміну.

«Словами це важко описа-
ти. Бачити не по телебаченню 
і реагувати на те, що коїться в 
Європі в XXI столітті — це важ-
ливо», — зазначив Прем’єр-
міністр Литви. Окремо сторо-
ни обговорили ситуацію довко-
ла російського проекту «Північ-
ний потік—2», дійшовши згоди 
про необхідність усіма засоба-
ми протидіяти реалізації цієї не-
безпечної, передусім з політич-
ної точки зору, ініціативи.
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ДОКУМЕНТИ

Підозрюваний Костенко Дмитро Анатолійович, 
30.06.1970 р.н., який зареєстрований за адресою:  
м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 52-В, кв 2, на під-
ставі ст. 42, ст. 133, ст. 135, ст. 224, ст. 276,  ч. 1  
ст. 278 КПК України Вам необхідно з’явитись 
16.04.2018 о 10 год. 00 хв. до кабінету № 323 СУФР 
ГУ ДФС у м. Києві до слідчого Вдовиченка І. Л., за 
адресою: м. Київ, вул. Шолуденка 31, для оголошен-
ня підозри та допиту Вас у кримінальному прова-
дженні №32017100000000035 від 10.03.2017 за ч. 3 
ст. 212 КК України.

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті повідомляє, що 10 жовтня 2017 року був за-
доволений позов у справі № 426/7359/17  
Київського міського центру зайнятості до Пляцо-
ка Максима Михайловича (місце реєстрації: Лу-
ганська обл., м. Молодогвардійськ, вул. Кошово-
го, 54, кв. 28) про стягнення коштів у розмірі 12 
640,55 грн. Протягом тридцяти днів з дня проголо-
шення рішення може бути подана письмова заява 
про перегляд заочного рішення відповідно до вимог  
ст.ст. 284-285 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Дергачівський районний суд повідомляє, що 18.04.2018 
року о 09.00 у приміщенні Дергачівського районно-
го суду Харківської області за адресою: Харківська обл.,  
м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 63, буде розглядатись цивільна 
справа за позовом Юлдашевої Мархабат Жалаллидинівни до Іс-
акова Нозімжона, Садікова Елмурода, Абрарова Музаффи, Халі-
лова Руслана, Хусанова Мурода, третя особа: виконавчий комітет 
Малоданилівської сільради Дергачівського р-ну Харківської об-
ласті, про визнання особи такою, яка втратила право користуван-
ня житловим приміщенням.

Явка відповідача є обов’язковою. У випадку неявки до су-
ду в зазначений день і час без поважних причин спра-
ву буде розглянуто без відповідача з постановленням  
заочного рішення.

Суддя Л. О. Якименко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №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 Дмитрівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Житомир-
ська, буд. 15, кв. 6, викликається до суду на 16 годину 00 
хвилин 18 квітня 2018 року (корп. № 1, каб. №12) для учас-
ті у судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду об-
винуваченою та оголошення її в міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального 
досудового розслідування чи спеціального судового прова-
дження.

Суддя Т. Б. Сітніков

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

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

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Половинки В.О. знаходиться спеціальне 
кримінальне провадження № 426/23062/17 стосовно Со-
лопа В’ячеслава Валерійовича, 25.03.1970 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Солоп В. В. зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. 
Переверзєва, 40/8, фактично мешкає: м. Луганськ, вул. Со-
вєтська, 74/4.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Солопа 
В’ячеслава Валерійовича в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 19 квітня 2018 року о 15.30 год. у залі Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі:  
головуючого судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., 
Скрипник C. M.  

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Єлісеєва Сергія Станіславовича, 
24.10.1961 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Севастополь, АР Крим, вул. Тараса 
Шевченка, 17, кв. 15), у вчиненні злочинів, передба-
чених ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 437 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 25 квітня 
2018 року о 13 год. 45 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.

ТОВ «БРОКБУНКЕРСЕРВІС» повідомляє, що втрачені ори-
гінали таких документів по судну «ST-707»: Свідоцтво про 
право власності на судно № С 0193 від 14.09.2017, Свідо-
цтво про право плавання під Державним прапором України 
№ 000251 від 12.09.2017, Додаток до Свідоцтва про допу-
щення ВОПНВ № 108-2-09288-15 від 11.09.2015, Свідоцтво 
про мінімальний склад екіпажу судна від 2017 року, Дозвіл 
на експлуатацію суднової станції судна внутрішнього плаван-
ня (суднової річкової станції) від 2017 року, Акт огляду суд-
на від 2017 року, Класифікаційне свідоцтво від 2017 року, 
Свідоцтво про придатність до плавання від 2017 року, Свідо-
цтво на обладнання та забезпечення від 2017 року, Свідоцтво 
про радіообладнання від 2017 року, Свідоцтво про вантаж-
ну марку від 2017 року, Свідоцтво про запобігання забруд-
ненню нафтою, стічними водами і сміттям від 2017 року, 
Акт чергового огляду корпусу та рульового пристрою в доці  
№ 311-09498-16 від 03.10.2016, Акти огляду в доці гребного 
вала, дейдвудного пристрою, рушія та донно-бортової арма-
тури № 311-09487-16, № 311-09496-16 від 27.10.2016, вва-
жати недійсними.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської облас-
ті викликає обвинуваченого у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, Баркова 
Сергія Миколайовича, 28.10.1973 року народження, який за-
реєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Володимирська, 
35, у судові засідання, які проводитимуться в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудуться 25 квітня 2018 
року о 09 год. 45 хв. та 15 травня 2018 року о 09 год. 45 хв. 
у залі судових засідань Тернопільського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очіку-
вати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова C. M. у судове за-
сідання, оголошення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя Т. Багрій

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Іллічова Миколу Миколайо-
вича як обвинуваченого на 09 год. 30 хв. 
25 квітня 2018 року в справі за обвинува-
ченням Іллічова Миколи Миколайовича, 
09.09.1980 року народження, у вчиненні 
кримінального правопорушення (злочи-
ну), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Украї-
ни, за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, 
каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Бірса О. В.

Дніпровський районний суд міста Киє-
ва викликає Петюшеву Нану Миколаївну 
як обвинувачену на 10 год. 00 хв. 25 квіт-
ня 2018 року в справі за обвинуваченням 
Петюшевої Нани Миколаївни, 18.03.1958 
року народження, у вчиненні криміналь-
ного правопорушення (злочину), перед-
баченого ч. 1 ст. 111 КК України, за адре-
сою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченої до суду, 
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження 
буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченої в порядку спеціального судово-
го провадження.

Суддя Бірса О. В.

Святошинський районний суд міста Києва 
викликає як обвинувачену Градову Ольгу Григо-
рівну для розгляду кримінального провадження, 
внесеного до ЄРДР за № 42016000000002707 
відносно Градової Ольги Григорівни, обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготов-
че судове засідання відбудеться 25.04.2018 ро-
ку о 14 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського 
районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, 
вул. Жилянська, 142, зал с/з № 2.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченої в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя А. В. Скорін

Святошинський районний суд міста Киє-
ва викликає як обвинуваченого Янченка Іва-
на Миколайовича для розгляду криміналь-
ного провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42017010000000093 відносно Янченка Іва-
на Миколайовича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, та повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання відбудеться 25.04.2018 року о 
10 год. 20 хв. у приміщенні Святошинсько-
го районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал с/з № 2.

У разі неявки обвинуваченого до суду оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись 
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеці-
ального судового провадження.

Суддя А. В. Скорін

TOB «ТРАНСФЛОТ» повідомляє про втра-
ту наступних документів щодо судна — плав-
кран несамохідний «ТРАНСФЛОТ»: Свідо-
цтво про право власності на судно №03184 
від 03.11.2008, Свідоцтво про право плавання 
під Державним прапором України №000538 
від 28.05.2014, Класифікаційне свідоцтво  
№ 104-1-01593-14 від 07.03.2014, Свідоцтво 
про придатність до плавання №051663 від 
07.03.2014, Свідоцтво на обладнання та за-
безпечення №051666 від 07.03.2014, Свідо-
цтво про запобігання забрудненню нафтою, 
стічними водами і сміттям №051665 від 
07.03.2014, Акт огляду судна 104-1-01592-
14 від 07.03.2014, Сертифікат СЦ «ДНЕПР-
ЮГ» № 15051401, Сертифікат переогляду  
№ 352/14. Ці документи вважати недійсними.

Втрачені правоустановчі документи на Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Еквівес», код ЄДРПОУ 37502259, адреса: 02094, м. Ки-
їв, вул. Гната Хоткевича, оф. 199, а саме: Свідоцтво про право власнос-
ті на нерухоме майно, індексний номер 23470305 від 25.06.2014, витяг 
з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно — індексний 
номер 23470796 від 25.06.2014, технічний паспорт на приміщення гро-
мадського призначення, вбудовані в житловий будинок, виданий Київ-
ським міським бюро технічної інвентаризації та реєстрації права влас-
ності на об’єкти нерухомого майна (інвентаризаційна справа 142420), 
Статут Товариства в новій редакції, затверджений протоколом загаль-
них зборів учасників № 184 від 24.10.2017 р., печатку Товариства, яка 
містить наступні відомості: код ЄДРПОУ, назву підприємства, вважа-
ти недійсними.

Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дніпропетровська 
(49083, м. Дніпро, вул. Новоселівська, б. 9) 26.02.2018 року постановле-
но ухвалу про здійснення спеціального судового провадження у кримі-
нальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 12014040630001691, 
за обвинуваченням Сидоренка Степана Андрійовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 365 КК  
України.

Обвинувачений Сидоренко С. А., останнє відоме місце проживання: 
Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Пушкіна, б. 13, кв. 60, 
викликається на 09 год. 30 хв. 20.04.2018 року (резервна дата — о 09 
год. 30 хв. 04.05.2018 року) до суду (каб. № 17) для участі у підготовчо-
му судовому засіданні.

Головуючий суддя Сенчишин Ф. М.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 185/3418/16 за обвинуваченням 
Чоп Олени Олександрівни у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню при-
значено на 10.00 годину 17 квітня 2018 року за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, місто Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачена Чоп Олена Олександрівна викликається у судове засідання в 
приміщення Краматорського міського суду Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, яке буде проводитися в ре-
жимі відеоконференції головуючим суддею Тимченко С. О. 17 квітня 2018 року  
о 10.00 годині.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачена вважається повідомле-
ною про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої справу 
буде розглянуто за її відсутності.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 лютого 2018 р. № 129-р 
Київ

Деякі питання діяльності публічного 
акціонерного товариства «Національна 

акціонерна компанія «Нафтогаз України»
Погодити зміни до кредитного договору від 12 червня 2017 р. № 20-К/17-

VIP та договору застави від 12 червня 2017 р. № 64/17-VIP/20-К, укладених 
між публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія  
«Нафтогаз України» та публічним акціонерним товариством акціонерний банк 
«УКРГАЗБАНК» (додаються до оригіналу).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 лютого 2018 р. № 134-р 
Київ

Про затвердження фінансового  
плану державного підприємства 

«Бердянський морський  
торговельний порт»  

на 2018 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Бердянський мор-

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

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

від 28 лютого 2018 р. № 144-р 
Київ

Про підписання Угоди між Урядом України  
та Урядом Фінляндської Республіки  

про реалізацію проекту «Фінська підтримка 
реформи української школи»

Схвалити проект Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Респу-
бліки про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи».

Уповноважити Міністра освіти і науки Гриневич Лілію Михайлівну підписа-
ти зазначену Угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

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: F11GL20182- F11GL20254
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: 01.06.2018.

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/36550-asset-sell-id-164899

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: F11GL20255- F11GL20324
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: 04.06.2018.

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/36585-asset-sell-id-165241

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: F11GL20772- F11GL20867
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: 05.06.2018.

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/

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваній Плешаковій Олександрі Сергіївні, 07.11.1989 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, Волноваський район, смт Володимирівка, вул. Советська, буд. 14,  на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 
КПК України Вам необхідно з’явитися на 10.00 17 квітня 2018 року до каб. № 308 слідчого відділу 2 управлін-
ня (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях до слідчого 
Челах Ю. О., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена,  буд. 33, для ознайом-
лення із матеріалами кримінального провадження, вручення Вам обвинувального акта та реєстру матеріа-
лів у кримінальному провадженні  № 22014050000000320, за ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК 
України при здійсненні спеціального досудового розслідування. У разі неприбуття на виклик або ухилення 
від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України із можливістю застосування приводу 
та здійснення подальшого спеціального судового провадження.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування 

Суровікін Максим Олександрович, 04.02.1981 
р.н., зареєстрований: Одеська область, м. Бал-
та, вул. Уварова, буд. 30, кв. 4, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України вам не-
обхідно з’явитися 17.04.2018 о 16 год. 00 хв. до  
ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Ва-
сильченко В. О. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 
43, каб. № 14, р.т. (048)7792505, для ознайомлення 
з матеріалами спеціального досудового розсліду-
вання №22018160000000057 від 03.03.2018 за ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування 

Воскобойніков Олександр Якович, 08.06.1978 р.н., 
зареєстрований: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 114, 
кв. 5, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 
КПК України вам необхідно з’явитися 17.04.2018 о 10 
год. 00 хв. до ст. слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одесь-
кій області Васильченко В. О. за адресою: м. Оде-
са, вул. Єврейська, 43, каб. № 14, р.т. (048)7792505, 
для ознайомлення з матеріалами спеціального до-
судового розслідування №22016160000000106 від 
21.04.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
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ОГОЛОШЕННЯ
АБ «УКРГАЗБАНК»  

оголошує про проведення першого аукціону  
з продажу майна (активів) Банку, а саме:

Лот № 272698  Нежитлове приміщення, нежитлових приміщень №№4, 5  
(в літ. А), заг. пл. 509, 2 кв м  за адресою м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 
будинок 39 В.

Початкова ціна продажу 11 239 200, 00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внесу 1 123 920, 00 грн.

Лот №272716 Майнові права на нерухоме майно, офіс №4, №7, №3,5, №6,8; 
житлові № 1, № 7, № 13, №17, №24, №30, №30-3, №31, №90, №95, № 102, №128, 
№132, № 143; машиномісця (паркінг) №6, №65, №66, №69а, №69б, № 74а,  
№ 74б,  №81а, №7, №8, №9, №10, №12, № 15, №16, №17, №19, №22, №26, №28, 
№29, №30, №31, №32, №38, №39, №40, №45, №5, №55, №56, №57, №58, заг.пл. 
3190,02 кв.м. за адресою м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, 1-Б.

Початкова ціна продажу  45 813 600,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску  4 581 360, 00 грн.

та проведення повторного аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:
Лот №272448 Квартира №15 за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця 

Кооперативна, буд. 7, заг.пл. 68,6 кв.м.
Початкова ціна продажу 839618,33 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 

83961,83 грн. без ПДВ.
Лот №272450 Квартира №13 за адресою: Сумська область, м. Суми, вулиця 

Кооперативна, буд. 7, заг.пл. 75,99 кв.м.
Початкова ціна продажу 845 007,05 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 

84 500,70 грн. без ПДВ.
Лот №272453 Земельна ділянка (к.н. 3222484001:01:019:0038) за адресою: 

Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Мальовни-
ча, заг.пл. 0,12 га.

Початкова ціна продажу  262 302,51 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного вне-
ску 26 230,25 грн. без ПДВ.

Лот №272455 Квартира № 59 за адресою: м. Київ, вулиця Старонаводницька, 
буд. 6, заг.пл. 124,9 кв.м.

Початкова ціна продажу 2 707 385,86 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного вне-
ску 270 738,58 грн. без ПДВ.

Лот №272457 Квартира №26 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропив-
ницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 144,51 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 528 181,26 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного вне-
ску 152 818,13 грн. без ПДВ.

Лот №272467 Квартира № 28 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропив-
ницький, вул. Академіка Тамма, буд. 3/163, заг.пл. 94,56 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 103 174,99 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного вне-
ску 110 317,50 грн. без ПДВ.

Лот №272469 Квартира № 50 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропив-
ницький, вул. Зінченка, буд. 3, заг.пл. 33,55 кв.м.

Початкова ціна продажу 383 257,59 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
38 325,76 грн. без ПДВ.

Лот №272535 Квартира № 30 за адресою: Харківська область, Харківський ра-
йон, смт Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 83Б, заг.пл. 79,8 кв.м.

Початкова ціна продажу 767 897,93 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
76 789,79 грн. без ПДВ.

Лот №272536  Квартира №77 за адресою: м. Херсон, вул. Фонтанна, буд. 19, 
корп. 2, заг.пл. 68,9 кв.м. 

Початкова ціна продажу 503 299,40 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
50 329,94 грн. без ПДВ.

Лот №272537 Квартира №13 за адресою: м. Суми, пл. Покровська, буд. 8, заг.
пл. 43,89 кв.м.

Початкова ціна продажу 390 488,45 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
39 048,85 грн. без ПДВ.

Лот №272538 Квартира № 26 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 18, заг.
пл. 55,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 493 381,60 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного вне-
ску 149 338,16 грн. без ПДВ.

Лот №272539 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0003) за адресою: 
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №272540 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0004) за адресою: 
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №272541 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0005) за адресою: 
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №272542 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0006) за адресою: 
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №272543 Земельна ділянка (к.н.  3221482803:02:004:0008) за адресою: 
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №272544 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0009) за адресою: 
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №272545 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0010) за адресою: 
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №272546 Земельна ділянка (к.н. 3221482803:02:004:0011) за адресою: 
Київська область, Васильківський район, с. Зозулі, заг.пл. 2,00 га.

Початкова ціна продажу 2966686,15 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
296668,62 грн. без ПДВ.

Лот №272547 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:001:0016) за адресою:  
Київська область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада, заг.пл. 
14,00 га.

Початкова ціна продажу 6 818 883,90 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного вне-
ску 681888,39 грн. без ПДВ.

Лот №272548 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:022:0013) за адресою: 
Київська область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада, заг.пл. 
20,0002 га.

Початкова ціна продажу 9 109 427,30 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного вне-
ску 910 942,73 грн. без ПДВ.

Лот №272550 Земельна ділянка (к.н. 3221487300:02:023:0015) за адресою: 
Київська область, Васильківський район, Рославичівська сільська рада, заг.пл. 
32.00 га.

Початкова ціна продажу 12 914 561,20 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного вне-
ску 1 291 456,12 грн. без ПДВ.

Лот №272551 Квартира за адресою: м. Київ, вул. Павлівська, буд. 17, кв. 68, 
заг.пл. 151,4 кв.м.

Початкова ціна продажу 4 003 924,94 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного вне-
ску 400 392,49 грн. без ПДВ.

Лот №272552 Квартира за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 4А, кв. 35, заг.
пл. 160,00 кв.м.

Початкова ціна продажу 3 798 188,04 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного вне-
ску 379 818,80 грн. без ПДВ.

Лот №272323 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0087) за адресою: 
Полтавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 218 500,82 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
21 850,82 грн. без ПДВ.

Лот №272324 Земельна ділянка (к.н. 5324081908:08:001:0090) за адресою: 
Полтавська область, Полтавський район, с. Затурино, заг.пл. 0,25 га.

Початкова ціна продажу 218 500,82 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
21 850,82 грн. без ПДВ

Лот №272319 Земельна ділянка (к.н. 6123081500:02:001:0033) за адресою: 
Тернопільська область, Козівський район, с. Вікторівка, вул. Львівська, заг.пл. 
0,25 га.

Початкова ціна продажу 86275,46 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
8627,55 грн. без ПДВ.

Лот №272292 Земельна ділянка (к.н. 5322485103:03:001:0016) за адресою: 
Полтавська область, Кременчуцький район, с. П’ятихатки, вул. Центральна, 3, 
заг.пл. 0,198 га.

Початкова ціна продажу 68 621,86 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
6 862,19 грн. без ПДВ.

Лот №272318 Квартира №16 за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Коо-
перативна, буд. 7, заг.пл. 76,27 кв.м.

Початкова ціна продажу 847 416,66 грн. без ПДВ. Розмір гарантійного внеску 
84 741,67 грн. без ПДВ.

Лот №272344  Житловий будинок, заг.пл. 126,1 кв.м.,  та земельна ділянка 
(к.н. 7110136700:04:019:0061), заг.пл.0,0531 га, за адресою: Черкаська область, 
м. Черкаси, вул. Смілянська, 50.

Початкова ціна продажу 2023240,07 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 202324,00 грн. без ПДВ.

Лот №272342 Нежитлові приміщення за адресою: Харківська область, м. Хар-
ків, вул. Коцарська (Кацарська), 2/4, заг.пл. 2343,5 кв.м.

Початкова ціна продажу 12 612 610,69 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 1 261 261,07 грн. без ПДВ.

Лот №272341 Нежитлові будівлі за адресою: Чернігівська область, Корюків-
ський район, м. Корюківка, вул. Садова, 4, заг.пл. 3470,4 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 752 900,18 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 175 290,02 грн. без ПДВ.

Лот №272339 Нежитловi приміщення за адресою: Кіровоградська область,  
м. Кропивницький, вул. Васнецова, буд. 8, заг.пл. 101,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 937 898,16 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 93 789,82 грн. без ПДВ.

Лот №272338 Нежитлове напівпідвальне приміщення за адресою: Волинська 
обл. м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, буд.16, заг.пл. 106,8 кв.м.

Початкова ціна продажу 2 205 703,48 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 220 570,35 грн. без ПДВ.

Лот №272337 Нежитлове приміщення за адресою: Дніпропетровська обл.,  
м. Нікополь, вул. Патріотів України, 99, заг.пл. 92,5 кв.м.

Початкова ціна продажу 442 610,72 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 44 261,07 грн. без ПДВ.

Лот №272336 Нежитлова будівля за адресою: Харківська область, місто Лозо-
ва, вулиця Дикого, будинок 10а (десять «А»), заг.пл. 391,2 кв.м.

Початкова ціна продажу 977 123,16 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 97 712,32 грн. без ПДВ.

Лот №272330 Нежитл.будівлі-офісні прим.,будівля магазину з прибуд.тер-єю 
(59,1) за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 52, заг.пл. 
141,1 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 571 431,23 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 157 143,12 грн. без ПДВ.

Лот №272328 Нежитлове приміщення більярдної на 10 столів за адресою: 
м.Рівне, вул. Гагаріна, 39, заг.пл. 530,6 кв.м.

Початкова ціна продажу 3 007 784,40 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 300 778,44 грн. без ПДВ.

Лот №272327 Незакінчений будівництвом житловий будинок, заг.пл. 532,6 
кв.м., із земельною ділянкою (к.н. 5610100000:01:045:0057), заг.пл. 0,12 га за 
адресою: м. Рівне, вул. Гостинна, 19.

Початкова ціна продажу 3 046 852,01 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 304 685,20 грн. без ПДВ.

Лот №272345 Нежитлове приміщення за адресою: м. Харків, вул. Грищенко, 
буд. 8, кв. 68, заг. пл. 270,7 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 008 589,43 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 100 858,94 грн. без ПДВ.

Лот №272348 Житлова нерухомість заг. пл. 242,5 кв.м. та земельна ділян-
ка (к.н. №5910200000:22:008:0015), заг. пл. 0,1 га, за адресою: Сумська область,  
м. Охтирка, вул. Л. Українки, 101. 

Початкова ціна продажу 900185,45 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 90018,54 грн. без ПДВ.

Лот №272596 Нежиле приміщення (аптека) за адресою: м. Дніпро (попередня 
назва  - м. Днiпропетровськ), житловий масив Тополя-3, буд. 1, корп. 1, прим.73, 
заг.пл. 93,10 кв.м.

Початкова ціна продажу 1 236 000,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 123 600,00 грн. без ПДВ.

Лот №272597 Гараж №3101 за адресою: м. Київ, «Лівобережний» гаражно-бу-
дівельний кооператив, вулиця Челябінська, 2 (Дніпровський р-н), заг.пл.  20,50 
кв.м.

Початкова ціна продажу 165 600,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 16 560,00 грн. без ПДВ.

Лот №272602 Гараж №3103 за адресою: м. Київ, «Лівобережний» гаражно-
будівельний кооператив, вулиця Челябінська, 2 (Дніпровський р-н), заг.пл. 19,60 
кв.м.

Початкова ціна продажу  165 600,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 16 560,00 грн. без ПДВ.

Лот №272603 Вбудоване офісне приміщення за адресою: Київська обл., Ки-
єво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вулиця Леніна, будинок 46, 
заг.пл.70,40 кв.м.

Початкова ціна продажу  902 400,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 90 240,00 грн. без ПДВ.

Лот №272604 Нежиле приміщення за адресою: Одеська обл., Арцизький р-н, 
м. Арциз, вул. Добровольського, буд. 1, прим. 38, заг.пл. 71,30 кв.м.

Початкова ціна продажу 421 200,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 42 120,00 грн. без ПДВ.

Лот №272606 Будівля багатопоточного КПП заг.пл. 724,90 кв.м та земель-
на  ділянка  для  обслуговування  будівлі (кадастровий  номер  5610900000: 
01:001:0078, заг.пл. 0,0400 га) за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вулиця 
Мацути, 4а.

Початкова ціна продажу 2 933 025,50 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 293 302,55 грн. без ПДВ.

Лот №272607 Нежитлові приміщення на першому поверсі в літ. А-7, поз.11-
14, 22-24, 42, 43 за адресою: м. Дніпро (попередня назва  - м. Днiпропетровськ), 
вул. Чичерiна, буд. 21, заг.пл. 112,70 кв.м.

Початкова ціна продажу 2 125 200,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 212 520,00 грн. без ПДВ.

Лот №272610 Нежилі приміщення в літері «У» за адресою: м. Київ, вулиця 
Червонопрапорна, будинок 34, заг.пл. 67,70 кв.м.

Початкова ціна продажу 867 600,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 86 760,00 грн. без ПДВ.

Лот №272611 Нежилі приміщення в літері «У» за адресою: м. Київ, вулиця 
Червонопрапорна, будинок 34, заг.пл. 37,70  кв.м.

Початкова ціна продажу 487 200,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 48 720,00 грн. без ПДВ.

Лот №272613 Незавершене будівництво заг. пл. 536 кв.м. та зем.ділянка, к.н. 
3221055500:02:021:0029, заг.пл. 0,146 га, за адресою: Київська обл., Бородян-
ський р-н, смт Клавдієво-Тарасове, вулиця Леніна,18.

Початкова ціна продажу 2 758 800,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Роз-
мір гарантійного внеску 275 880,00 грн. без ПДВ.

Лот №272614 Незавершене будівництво (ЖБК «Чистоводдя») заг.пл. 3263,30 
кв.м. та земельна ділянка, к.н. 3223155400:05:097:0037, заг.пл. 0,451 га за адре-
сою: Київська обл., Обухівський район, смт Козин.

Початкова ціна продажу 29 062 800,00 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). 
Розмір гарантійного внеску 2 906 280,00 грн. без ПДВ.

Лот №272553 Нежитлова будівля – корпус №4 (літ.Е) із заг. пл. 37957,50 кв.м 
та земельна ділянка (к.н. 8000000000:82:033:0057) із заг.пл. 1,3633 га за адре-
сою: м. Київ, вул. Московська, 8. Початкова ціна продажу 561 066 582,46 грн.
(підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 56 106 658,25 грн. 
без ПДВ.

Аукціон відбудеться 15.05.2018 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. 
Організатор аукціону ДП «СЕТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: 
Пн — Пт, 9:00-18:00. Прийом заявок в електронному вигляді з моменту опри-
люднення інформації до 9:00 10.05.2018 року. Гарантійний внесок сплачуєть-
ся не пізніше 9:00 10.05.2018 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за  
ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк Укра-
їни», МФО 322669. З приводу ознайомлення з майном та за більш детальною ін-
формацією звертатись за тел. 044-331-17-21.

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

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Антонєнкова Олексан-
дра Сергійовича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 22017011000000012 відносно Антонєнкова Олек-
сандра Сергійовича, обвинуваченого у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 25.04.2018 р. об 11 год. 50 хв. у приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових за-
сідань № 1.

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 Новик В. П.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 09 
годині 30 хвилин 24 квітня 2018 року в приміщен-
ні суду за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 
каб. № 601, обвинуваченого Гелюха Анатолія Юрі-
йовича, 15 вересня 1979 року народження, у рамках 
кримінального провадження № 22014000000000338, 
внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань 17 травня 2014 року, за ознаками вчинен-
ня кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1  
ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

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 Є. О. Мартинов

Святошинський районний суд міста Києва ви-
кликає як обвинуваченого Васильєва Олексан-
дра Модестовича для розгляду кримінального про-
вадження з дозволом на здійснення спеціально-
го судового провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 42016010000000247 відносно Васильєва Олексан-
дра Модестовича, обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та пові-
домляє, що підготовче судове засідання відбудеть-
ся 25.04.2018 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні Свя-
тошинського районного суду міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал судових за-
сідань № 1.

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 Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинуваченого Няньчура Сергія Миколайо-
вича для розгляду кримінального провадження з до-
зволом на здійснення спеціального судового прова-
дження, внесеного до ЄРДР за № 42017010000000061 
відносно Няньчура Сергія Миколайовича, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, та повідомляє, що підготовче су-
дове засідання відбудеться 25.04.2018 р. о 09 год. 
15 хв. у приміщенні Святошинського районного су-
ду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 
142, зал судових засідань № 1.

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 Новик В. П.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як 
обвинувачених:

БЕРЕЩАНСЬКОГО Юрія Віталійовича 
(к/п № 42016000000002469),

ІЩЕНКА Василя Івановича 
(к/п № 42016000000002629),

ОСТАПОВУ Катерину Андріївну 
(к/п №42016000000002132),

САВЧЕНКО Світлану Борисівну 
(к/п № 42016000000000204),

РИЖОВУ Ірину Володимирівну 
(к/п № 42016000000003287), 

обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, та БЄЛАВЄНЦЕВА Олега Євгеновича (к/п  
№ 42016000000002290), обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1  
ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, для роз-
гляду кримінального провадження та повідомляє, що судо-
вий розгляд по суті відбудеться: стосовно Савченко С. Б. – 
25.04.2018 р. о 09 год., стосовно Рижової І. В . – 25.04.2018 
р. о 10 год. 30 хв., стосовно Остапової К. А. – 25.04.2018 р. 
о 12 год., стосовно Бєлавєнцева О. Є. – 25.04.2018 р. о 13 
год., стосовно Іщенка В. І. – 25.04.2018 р. о 15 год., стосовно 
Берещанського Ю. В. – 25.04.2018 р. о 16 год., у приміщен-
ні Святошинського районного суду міста Києва за адресою:  
м. Київ, вул. Жилянська, 142.

Берещанський Ю. В., Іщенко В. І. та Бєлавєнцев О. Є. пові-
домляються про те, що ухвалою суду від 08.11.2017 р. при-
йнято рішення про здійснення стосовно них спеціального су-
дового провадження. Савченко С. Б. та Рижова І. В. повідо-
мляються про те, що ухвалою суду від 14.12.2017 р. прийня-
то рішення про здійснення стосовно них спеціального судо-
вого провадження. Остапова К. А. повідомляється про те, що 
ухвалою суду від 30.01.2017 р. прийнято рішення про здій-
снення стосовно неї спеціального судового провадження.

У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в по-
рядку спеціального судового провадження.

Суддя С. І. Дячук

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове 
засідання Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 
10 год. 00 хв. — 25 квітня 2018 р., 26 квітня 2018 р. у кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Януковича Вікто-
ра Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, 
ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є, 
суддя Дев’ятко В. В.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  
зі статтею 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування по-
карання;

2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону 
або судового рішення;

3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, 
стихійні лиха або інші подібні обставини);

4) відсутність особи у місці проживання протягом трива-
лого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;

5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови не-
можливості тимчасово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близь-
ких осіб або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють 

з’явлення особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про не-

можливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинувачено-
го, свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені 
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтею 323 КПК України, проку-
рора та захисника — статтею 324 КПК України, потерпілого 
— статтею 325 КПК України, цивільного позивача, цивільно-
го відповідача та їх представників — статтею 326 КПК Укра-
їни, свідка, спеціаліста, перекладача, представника уповно-
важеного органу з питань пробаціїі експерта — статтею 327 
КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Ві-
ктору Федоровичу право брати участь в судовому засіданні 
в режимі відеоконференції (у тому числі давати показання з 
приводу обвинувачення).
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договірних умов) організації співробітництва  

АТ «УкрСиббанк» з торговими організаціями  щодо продажу споживачам продукції  в магазинах торгових 
організацій з оплатою продукції за рахунок кредитних коштів, що видаватимуться АТ «УкрСиббанк», опу-
блікованих в газеті «Урядовий кур’єр» № 101 від 31.05.2016 р., (надалі — Правила), наступних змін, а саме:

1.  Викласти термін «Законодавство з принципом екстратериторіальності» Розділу Правил «Терміни, що 
використовуються в Правилах» в наступній редакції:

«Законодавство з принципом екстратериторіальності» —  нормативно-правові акти США, Європейсько-
го Союзу та інших країн світу, а також розпорядчі документи ООН та/або інших міжнародних організацій, 
рішення яких є обов’язковими для виконання на території України та/або на території Франції та/або на те-
риторії країн присутності компаній BNP Paribas Group (перелік країн, де присутня  BNP Paribas Group, роз-
міщено на сайті  https://my.ukrsibbank.com), політики та правила Групи BNP Paribas Group, в тому числі на-
правлені на впровадження нормативно-правових актів, вказаних в цьому визначенні.»

2. Доповнити Розділ Правил «Терміни, що використовуються в Правилах» терміном «Автосалон» наступ-
ного значення:

«Автосалон» — Торгова організація (автосалон/автодилер), яка спеціалізується на діяльності щодо про-
дажу транспортних засобів, комплектуючих виробів та/або додаткового обладнання до них.»

3. Викласти термін «Продукція» Розділу Правил «Терміни, що використовуються в Правилах» в наступ-
ній редакції:

«Продукція — будь-які виріб (товар), в тому числі транспортний засіб та/або додаткове обладнання для 
транспортного засобу, робота чи послуга, що купується Споживачем  для особистих потреб у Торгової ор-
ганізації за рахунок кредитних коштів, наданих Банком.»

4. Викласти п. 2.1.3. Правил в наступній редакції:
«2.1.3. Кредитний інспектор Банку при зверненні Споживача  з наміром придбати Продукцію за кредитні 

кошти  повідомляє Споживача про умови кредитування, в тому числі надає Споживачеві  попередню інфор-
мацію  щодо орієнтовної загальної вартості кредиту та реальної річної процентної ставки;»

5. Викласти п. 2.1.8. Правил в наступній редакції:
«2.1.8. Банк (у разі прийняття Банком позитивного рішення щодо кредитування Споживача та переда-

чі Торговою організацією Товару Споживачеві) здійснює перерахування кредитних коштів  в розмірі вар-
тості Продукції (а у разі, якщо передбачається оплата першого внеску за Продукцію за рахунок власних ко-
штів Споживача —  у розмірі вартості Продукції, зменшеної на суму першого внеску, сплаченого Спожи-
вачем Торговій організації за рахунок власних коштів) після отримання від Торгової організації Письмово-
го підтвердження з відміткою про передачу Продукції Споживачеві протягом строку, зазначеного в Дого-
ворі про співробітництво.»

6. Викласти назву Розділу 3 Правил в наступній редакції:
«Особливості взаємодії Сторін при поверненні Продукції Споживачем» 
7. Доповнити Правила Розділом 4 «Особливості співробітництва з Торговими організаціями – Автосало-

нами» наступного змісту з відповідною зміною нумерації розділів та пунктів Правил:
«4. Особливості співробітництва з Торговими організаціями — Автосалонами.
4.1. Інформування Споживача про можливість та загальні умови придбання Продукції з оплатою за раху-

нок кредитних коштів, що надаються Банком, здійснюється Представником Торгової організації.
 4.2. Інформування про умови кредитування, верифікація, ідентифікація Споживача та отримання всіх 

необхідних для укладення Кредитного договору документів від Споживача здійснюється Кредитним ін-
спектором Банку.

4.3. У разі прийняття Банком позитивного рішення щодо можливості кредитування Споживача Банк над-
силає на Адресу електронної пошти Торгової організації, що зазначається у Договорі про співробітництво, 
письмове підтвердження щодо можливості кредитування Споживача (надалі – Підтвердження про можли-
вість кредитування). 

4.4. Сторони погодили, що зобов’язання Банку, викладені у Підтвердженні про можливість кредитуван-
ня, є дійсними  протягом 30 календарних днів з дати його оформлення за умови, що до укладення Банком 
зі Споживачем Кредитного договору, Торговою організацією буде укладено зі Споживачем договір купів-
лі-продажу транспортного засобу (та  комплектуючих виробів та/або додаткового обладнання до них у ра-
зі їх придбання Споживачем), що відповідає вимогам законодавства, та який містить наступні обов’язкові 
положення:

— чіткий опис транспортного засобу (та комплектуючих виробів та/або додаткового обладнання до них 
у разі їх придбання Споживачем), а саме мають бути зазначені марка, модель, об’єм двигуна, рік випуску, 
номери агрегатів: шасі, кузова і т.і.;

— право власності на транспортний засіб (та  комплектуючі вироби та/або додаткове обладнання до них) 
переходить до Споживача з моменту сплати Споживачем початкового внеску;

— вартість транспортного засобу (та комплектуючих виробів та/або додаткового обладнання до них у 
разі їх придбання Споживачем) з урахуванням ПДВ;

— реквізити банківського(-их) рахунку(-ів) Торгової організації для перерахування Банком кредитних 
коштів за Продукцію;

— умови про фактичну передачу транспортного засобу (та комплектуючих виробів та/або додаткового 
обладнання до них у разі їх придбання Споживачем) Споживачу лише після перерахування Банком кредит-
них коштів  за Продукцію на банківський рахунок Торгової організації; 

— у якості Покупця (власника) може бути зазначений виключно Споживач;
— інші обов’язкові умови, передбачені законодавством України для такого виду договору.
4.5. Якщо з будь-яких причин, незалежних від Банку, не був укладений Кредитний договір між Спожи-

вачем та Банком (недотримання Торговою організацією умов та строків укладення договору купівлі-про-
дажу Продукції, незвернення Споживача до Банку для оформлення Кредитного договору протягом строку 
дії Підтвердження про можливість кредитування) для оплати Продукції за рахунок кредитних коштів Банку 
Банк повторно розглядає можливість та приймає рішення про можливість кредитування Споживача у по-
рядку, встановленому цими Правилами. 

4.6.  Банк протягом строку, зазначеного в Договорі про співробітництво, перераховує кредитні кошти 
у розмірі вартості Продукції (а якщо Споживачем був сплачений перший внесок за Продукцію за раху-
нок власних коштів, то у розмірі вартості Продукції, зменшеної на суму першого внеску) на банківський(-і) 
рахунок(-ки) Торгової організації, зазначений(-і) в Договорі про співробітництво. 

4.7. Торгова організація  після отримання від Банку кредитних коштів у розмірі вартості Продукції (а як-
що Споживачем був сплачений перший внесок за Продукцію за рахунок власних коштів, то у розмірі вар-
тості Продукції, зменшеної на суму першого внеску) в день звернення до нього Споживача фактично пере-
дає Споживачеві транспортний засіб (та комплектуючі вироби та/або додаткове обладнання до нього у ра-
зі їх придбання Споживачем), що підтверджується підписаним Торговою організацією та Споживачем Ак-
том приймання-передачі транспортного засобу (та комплектуючих виробів та/або додаткового обладнання 
до нього у разі їх придбання Споживачем).

4.8. На письмову вимогу Банку Торгова  організація у строк, що не перевищує трьох банківських днів з 
дати отримання вказаної у цьому пункті Правил вимоги Банку, передає засвідчену відповідно до вимог за-
конодавства України копію Акта приймання-передачі транспортного засобу (та комплектуючих виробів та/
або додаткового обладнання до нього у разі їх придбання Споживачем).

4.9. До відносин щодо співробітництва Сторін щодо продажу транспортних засобів (та комплектуючих 
виробів та/або додаткового обладнання до них) не застосовуються положення цих Правил щодо взаємодії 
Сторін при поверненні Товару Споживачем.»

Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є публікація цього повідомлення в офіційному дру-
кованому виданні, а саме: 13.04.2018 р.

Датою початку дії змін до Правил є 13.04.2018 р.

Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного департаменту                 С. М. Панов

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Лу-
ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/4975/2016-к стосовно Сороковен-
ка Руслана Вікторовича, 06.02.1980 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
ний Сороковенко Руслан Вікторович зареєстрований 
за адресою: Луганська область м. Луганськ, вул. Со-
вєтська, б. 4, кв. 83.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Сороковенка Руслана Вікторовича у підготовче су-
дове засідання, яке розглядається в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудеться 23 
квітня 2018 року о 14.30 годині в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8738/2016-к стосовно Малихіна Олек-
сандра Сергійовича, 12.01.1981 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в 
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Об-
винувачений Малихін Олександр Сергійович заре-
єстрований за адресою: Луганська область м. Лу-
ганськ, кв-л Південний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Малихіна Олександра Сергійовича у підготовче су-
дове засідання, яке розглядається в порядку спе-
ціального судового провадження та відбудеться 23 
квітня 2018 року об 11.00 годині в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у  
складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів  
Попової О. М., Скрипника C. M.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/4979/2016-к стосовно Ткаченко Ва-
лентини Григорівни, 13.12.1949 року народження, 
обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 10, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Украї-
ни. Обвинувачена Ткаченко Валентина Григорівна за-
реєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Сільгоспінститут, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Ткаченко Валентину Григорівну у підготовче судове 
засідання, яке розглядається в порядку спеціального 
судового провадження та відбудеться 20 квітня 2018 
року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у  
складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів 
Осіпенко Л. М., Юрченко C. O.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/7658/2017 стосовно Швачки Оксани 
Анатоліївни, 26.12.1980 року народження, обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне 
досудове розслідування в порядку, передбаченому 
ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Швачка Окса-
на Анатоліївна зареєстрована за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, б. 4, 
кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Швачку Оксану Анатоліївну в судове засідання, яке 
відбудеться 20 квітня 2018 року об 11.30 годині в 
залі судових засідань Сватівського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/8734/2016-к стосовно Мануйлова Єв-
гена Володимировича, 05.01.1967 року народження, 
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по 
якому здійснювалось спеціальне досудове розсліду-
вання в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачений Мануйлов Євген Володимиро-
вич зареєстрований за адресою: Луганська область,  
м. Луганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Мануйлова Євгена Володимировича у підготовче су-
дове засідання, яке розглядається в порядку спеці-
ального судового провадження та відбудеться 23 
квітня 2018 року о 12.00 годині в залі судових за-
сідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове,  
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 310/108/17 стосовно Кичигіна Олексія Ми-
колайовича, 19.04.1977 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 
ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціаль-
не досудове розслідування в порядку, передбачено-
му ст. 297-1 КПК України. Кичигін Олексій Миколайо-
вич зареєстрований за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Ялтинська, буд. 50, кв. 38, фак-
тично мешкає в м. Ровеньки Антрацитівського райо-
ну Луганської області.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Кичигіна Олексія Миколайовича в судове засідання, 
яке відбудеться 20 квітня 2018 року о 12.30 годині 
в залі судових засідань Сватівського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у  
складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів  
Осіпенко Л. М., Скрипника C. M.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/19010/17 стосовно Апалькова Сер-
гія Миколайовича, 14.07.1979 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось 
спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинуваче-
ний Апальков Сергій Миколайович, 14.07.1979 ро-
ку народження, зареєстрований за адресою: Луган-
ська область, м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, 
буд. 2, кв. 248.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Апалькова Сергія Миколайовича, 14.07.1979 року 
народження, у підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового прова-
дження та відбудеться 19 квітня 2018 року о 14.30 
годині в залі судових засідань Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 426/18968/17 стосовно Корнієвського Ар-
кадія Юрійовича, 11.11.1969 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 
ст. 438, ст. 257, ч. 4 ст. 184, ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 146 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудо-
ве розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-
1 КПК України. Обвинувачений Корнієвський Аркадій 
Юрійович зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. Перекопська, 125.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сва-
тівський районний суд Луганської області викликає 
Корнієвського Аркадія Юрійовича, 11.11.1969 року 
народження, у підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового прова-
дження та відбудеться 19 квітня 2018 року о 09.30 
годині в залі судових засідань Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у  
складі: головуючого судді Половинки В. О., суддів  
Попової О. М., Осіпенко Л. М.
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Що може бути солодше 
за почуття гумору?
П’ЯТНИЦЯ, ТРИНАДЦЯТЕ... Чергову виставку 
Асоціація карикатуристів України організувала 
в легендарному Шоколадному будиночку

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

Колись у цій будівлі, ви-
знаній одним із най-

красивіших столичних іс-
торичних маєтків, офіцій-
но розпочиналося солод-
ке життя молодят, а ни-
ні в Мистецькому центрі 
«Шоколадний будинок», 
що є філією Національно-
го музею «Київська кар-
тинна галерея», охоче екс-
периментують, пропагую-
чи найрізноманітніше мис-
тецтво. 

Не обійшли увагою й 
художній жанр, майст-
ри якого вважають себе 
людьми надто серйозними. 
На виставці, що розмісти-
лася в трьох залах, пред-
ставлені найкращі роботи 
ХVІІ Міжнародного кон-
курсу карикатур «Неза-
лежність» із шаховою те-
матикою, персональні ро-
боти самобутнього профе-
сіонала Андрія Саєнка та 
двох яскравих представ-
ників одеського гумору 
Сергія Дудченка і Віктора 
Джеваги. 

Шахи, які пережили 
тисячоліття й увійшли в 
історію як Гра ігор, зда-
ється, змінюють уже й іс-
торію карикатури. По-

гляд художників на дав-
нє чорно-біле захоплен-
ня виявився свіжим і зло-
боденним. Не менш акту-
альними є й роботи не-
повторного підглядача за 
дійсністю Андрія Саєн-
ка. Якось він зазначав, що 
першу карикатуру нама-
лював на аркуші в клі-

тинку ще школярем, ви-
словивши таким чином 
незгоду з оцінкою вчите-
ля. Та й нині дипломова-
ний метр не на жарт хви-
люється, представляючи 
на загал свою творчість. 

Українські карикату-
ристи, за визнанням світо-
вих майстрів, — серед лі-

дерів цього мистецтва, про 
що свідчать численні пе-
ремоги наших співвітчиз-
ників на міжнародних кон-
курсах. Та все-таки поці-
новувачів гострого олів-
ця найбільше вдома. Щи-
ро сміятися з усіх негараз-
дів, які щедро підкидає до-
ля і які так дотепно висвіт-
люють представники гра-
фічної сатири, можуть ли-
ше українці. 

Незмінний голова прав-
ління Асоціації карика-
туристів Костянтин Ка-
занчев на своїй сторінці у 
Фейсбуці нагадав: гумор 
— справа серйозна. І ви-
словив сподівання, що з 
двохсот робіт, розміще-
них в експозиції, якась 
та зачепить кожного. Тож 
«дивись не хочу», а якщо 
«хочу» — то приходь і ди-
вись. 

Тому, якщо ви ще не ви-
значилися, куди піти ціє ї 
особливої п’ятниці чи на-
ступних вихідних, поспі-
шайте за емоціями до Шо-
коладного будиночка. Сум-
но точно не буде. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +3    +8 +16  +21 Черкаська +3    +8 +16  +21
Житомирська +6  +11 +18  +23 Кіровоградська +3    +8 +16  +21
Чернігівська +1    +6 +13  +18 Полтавська +2    +7 +14  +19
Сумська +1    +6 +12  +17 Дніпропетровська +2    +7 +14  +19
Закарпатська +8  +13 +21  +26 Одеська +5  +10 +15  +20
Рівненська +7  +12 +18  +23 Миколаївська +5  +10 +15  +20
Львівська +7  +12 +19  +24 Херсонська +5  +10 +14  +19
Івано-Франківська +7  +12 +19  +24 Запорізька +2    +7 +13  +18
Волинська +7  +12 +19  +24 Харківська +1    +6 +13  +18
Хмельницька +7  +12 +18  +23 Донецька +1    +6 +13  +18
Чернівецька +7  +12 +19  +24 Луганська +1    +6 +12  +17
Тернопільська +7  +12 +18  +23 Крим +6  +11 +13  +18
Вінницька +6  +11 +19  +24 Київ +4    +6 +18  +20
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Юні краєзнавці 
розповіли про Шольців

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

РЕТРО. На рахунку юних вихованців Сумського обласного 
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 
низка успішно втілених проектів, завдяки яким молоде поколін-
ня дізнається про ті чи ті сторінки минувшини рідного краю. Се-
ред останніх — участь у конкурсі історичних досліджень, який 
організували представники Асоціації німецьких народних уні-
верситетів в Україні в партнерстві з Всеукраїнською асоціацією 
викладачів історії «Нова Доба». 

Вихованці історичного та етнографічного гуртків досліджували 
теми «Роль особистості в житті суспільства» та «Дослідження і по-
пуляризація пам’яток міста Суми, пов’язаних з архітекторами Кар-
лом та Густавом Шольцами (кінець ХІХ — початок ХХ століть)». 
Гуртківці не тільки опрацювали велику кількість історичної літе-
ратури, а й підготували фільм та мультимедійну презентацію на 
означені теми, ознайомивши широкий загал із династією Шольців.

У Маріуполі збудують 
дві льодові арени

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ШАЙБУ! ШАЙБУ! Хокейний клуб «Донбас» невдовзі розпочне 
будівництво у Маріуполі двох сучасних льодових стадіонів. Cпершу 
зведуть повномасштабну конструкцію з надувним шатром і льодо-
вим майданчиком розміром 60 на 30 метрів. Будівництво розпо-
чнуть не пізніше, ніж 1 червня і сподіваються завершити його вже 
до кінця року. А на другому етапі розвитку місцевого хокею є на-
мір створити сучасний стаціонарний мультиспортивний комплекс 
на 2 тисячі глядачів, при проектуванні якого врахували досвід про-
відних хокейних країн світу. Створення згаданих об’єктів передба-
чає популяризацію і розвиток у місті хокею та фігурного катання із 
залученням наймолодших жителів. У хокейній школі займатимуть-
ся діти десяти вікових груп і приблизно стільки само їх буде у відді-
ленні фігурного катання. «Спорудження льодової арени — це ве-
личезний крок до нових можливостей, що стане невід’ємною час-
тиною розвитку спортивної інфраструктури нашого міста», — пе-
реконаний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. 

У Вінниці відкриють велопрокат
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

ТРАНСПОРТ. Муніципаль-
ний велопрокат, який ство-
рюють у місті, стане части-
ною мережі громадського 
транспорту. У різних його ку-
точках буде встановлено 15 
пунктів, кожен з яких матиме 
спеціальний термінал і 10 ве-
лостійок. Люди зможуть взя-
ти велосипед в одному пунк-

ті, а здати його в іншому — де 
зручніше. Упровадження про-
екту передбачено інвестицій-
ним договором між Вінниць-
кою міською радою, ТОВ 
«Некстбайк Україна» та КП 
«Вінницька транспортна ком-
панія».

«Некстбайк — велика ні-
мецька компанія, яка працює 
оператором велопрокату в 100 
містах світу. В Україні вона з 
2015 року діє у Львові й проде-

монструвала позитивний при-
клад роботи. Найближчим ча-
сом повноцінний велопрокат 
буде й у Вінниці, і «Некстбайк» 
забезпечуватиме велосипеда-
ми та розвиватиме велоінф-
раструктуру міста разом з на-
ми», — зазначив міський голо-
ва Сергій Моргунов. 

Створення муніципального 
велопрокату — складова про-
грами з розвитку в місті вело-
інфраструктури, яку реалізує 

міська рада і Швейцарське 
бюро співробітництва в Укра-
їні. 150 стійок для велосипе-
дів і 15 терміналів закупову-
ють коштом швейцарських 
партнерів. Згідно з інвестицій-
ною угодою, ТОВ «Некстбайк 
Україна» передасть 120 вело-
сипедів, які використовува-
тимуть у прокаті. Це популя-
ризуватиме велорух і здоро-
вий спосіб життя серед жите-
лів міста.

У  малюнках «без слів» завжди можна знайти зрозумілий лише тобі підтекст


