ОСВІТА
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ОРІЄНТИР
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У школі учнів навчать
не лише здобувати
знання, а й користуватися
ними у повсякденному
житті

Закон України «Про внесення
змін до Податкового кодексу
України щодо покращення
інвестиційного клімату
в Україні»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 1 ЛЮТОГО 2017 РОКУ

АРТЕМ СИТНИК:
«Нині спостерігається
масове рейдерство
шляхом втручання
в реєстри: власника
з нього викидають
і вносять прізвище
іншої особи».

Між вогнем
і лютим холодом
Фото з сайту facebook.com/artunitedus

ЦИТАТА ДНЯ

№19 (5888)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Директор НАБУ про нову форму захоплення приватної
власності

Київ офіційно став
господарем Євробачення
КОНКУРС. В українській столиці відбулася церемонія передачі символічного ключа Євробачення-2017 Київському міському голові Віталієві Кличку від президента міської ради
Стокгольма Єви-Луїзи Ерландссон Слорак, повідомляє Укрінформ.
«Київ отримав від господарів Євробачення ключі, тож цей момент розпочинає зворотний відлік до початку конкурсу, який
цього року прийматиме Україна», — сказав Віталій Кличко, наголосивши, що місто з нетерпінням чекає і готується до Євробачення. За його словами, у Києві очікують, що на час конкурсу
до нашого міста прибуде понад 20 тисяч гостей, і пообіцяв гостинно зустріти їх.
Як повідомлялося, в Україні вже обрали логотип і девіз для
Євробачення-2017. Гасло конкурсу «Celebrate Diversity», у перекладі українською — «Шануймо розмаїття», символізує
об’єднання Європи та інших країн, чиї громадяни зберуться на
Євробачення, щоб вшанувати те, що нас поєднує, і те, що відрізняє один від одного і робить унікальними.
Учора відбулося і жеребкування півфіналів пісенного конкурсу.

ЦИФРА ДНЯ

79 000
дітей нині чекають на місце у дитячих
садочках по всій країні
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ПРИФРОНТОВА ЗОНА. Жителі Авдіївки після тривалих

потужних обстрілів опинилися на межі гуманітарної
катастрофи

Високопосадовців затримали на гарячому
АКТУАЛЬНО. Як військові прокурори борються з масштабним недугом країни — корупцією
Олег СЕНЮК,
полковник юстиції,
військовий прокурор
Західного регіону України
для «Урядового кур’єра»
роблема корупції — і не
тільки у середовищі військових, а в різних сферах

П

життя України, — виразно виявляється останнім часом, набуваючи дедалі загрозливіших
масштабів. І це не можна вважати випадковістю. Усе доволі
просто. За кожним дрібним хабарником криється його начальник. Саме тому військова
прокуратура Західного регіону

України здебільшого береться
за викриття на гарячому високопоставлених можновладців
та офіцерів. До того ж діяльність упродовж 2016 року засвідчила, що ми — одні з
найуспішніших в системі органів прокуратури України у боротьбі з цим злом.

Антикорупційна діяльність
належить до найзлободенніших
тем сьогодення. Важлива складова антикорупційної боротьби
в умовах війни — це висвітлення того, як суспільство бореться
з негативними явищами. Тож
оскільки є такий соціокультурний феномен, як корупція в

Україні, йтиметься про яскраві
приклади реалізації пріоритетних напрямів нашої діяльності.
Спочатку про результати роботи військових юристів на
цьому поприщі протягом
усього минулого року та
упродовж січня 2017
року.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 31 січня 2017 року
4 820103 080022

USD 2711.9036
EUR 2882.7535
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 4.5077
за 10 рублів

/ AU 323475.86

AG 4637.36
PT 261698.70
за 10 тройських унцій

PD 195799.44
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УРЯДОВИй КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

оголошення
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів
АТ «ДЕЛЬТА БАНК»
на електронних торговельних майданчиках:
ТОВ «ЗКУПІВЛІ ЮА»
Номер лота:
№№ Q4038192926b2611
Коротка назва лота:
Права вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
06 березня 2017 р.
Буде надано організатором торгів.
Час проведення аукціону:
Детальна інформація по лоту
http://www.fg.gov.ua/not(параметри, забезпечення,
paying/liquidation/118-delta/9204-06032017початкова ціна, правила участі в
061
аукціоні):
ТОВ «Е-ТЕНДЕР»
Номер лота:
№№ Q3948426326b2896Q3948426326b2901
Коротка назва лота:
Права вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
06 березня 2017 р.
Буде надано організатором торгів.
Час проведення аукціону:
Детальна інформація по лоту
http://www.fg.gov.ua/not(параметри, забезпечення,
paying/liquidation/118-delta/9247-06032017
початкова ціна, правила участі в
аукціоні):
ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»
Номер лота:
№№ Q3639195726b2902Q3639195726b2911
Коротка назва лота:
Права вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
06 березня 2017 р.
Буде надано організатором торгів.
Час проведення аукціону:
Детальна інформація по лоту
http://www.fg.gov.ua/not(параметри, забезпечення,
paying/liquidation/118-delta/9255-06032017початкова ціна, правила участі в
0603
аукціоні):
ТОВ «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН»
Номер лота:
№№ Q3900832126b2912Q3900832126b2922
Коротка назва лота:
Права вимоги за кредитними договорами.
http://www.prozorro.sale/
Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
06 березня 2017 р.
Буде надано організатором торгів.
Час проведення аукціону:
Детальна інформація по лоту
http://www.fg.gov.ua/not(параметри, забезпечення,
paying/liquidation/118-delta/9260-06032017початкова ціна, правила участі в
067
аукціоні):

Орджонікідзевський районний cуд м. Запоріжжя
(суддя Апаллонова Ю. В.) викликає в судове засідання
(провадження № 335/8559/15-к, 1-кп/335/61/2016) обвинуваченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960
року народження, останнє відоме місце реєстрації: м.
Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по кримінальному
провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби Володимира Івановича у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України, яке відбудеться 10 лютого 2017 року о 10.30 год.,
24 лютого 2017 року о 10.30 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, зал судових засідань № 1.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери
розповсюдження обвинувачений вважається належним
чином ознайомленим з її змістом.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває цивільна справа за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «АверсСіті» до Климанського Артема Станіславовича, Герасименка Олексія Олександровича, Собуцького
Олександра Михайловича, Ковбасюка Олександра
Івановича, Воробйової Ірини Олександрівни, третя
особа: Дубіна Олександр Миколайович, про визнання недійсними договорів, визнання права власності та витребування майна з чужого незаконного
володіння.
Суд викликає на 08.02.2017 року о 15.00 год.
Климанського Артема Станіславовича, Герасименка
Олексія Олександровича, Собуцького Олександра
Михайловича, Ковбасюка Олександра Івановича,
Воробйову Ірину Олександрівну як відповідачів та
Дубіну Олександра Миколайовича як третю особу
по справі. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40, 8 лютого
2017 року о 15.20 год., 15 лютого 2017 року о 09.30
год. відбудуться судові засідання у кримінальному
провадженні за обвинуваченням Ніколаєнка Олега
Миколайовича, 30 липня 1972 року народження, у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Ніколаєнко Олег Миколайович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити про
причини неможливості прибуття в судове засідання.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А., суддів: Овсюка Є. М.,
Курбатової І. Л.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича,
24.06.1964 року народження (останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69),
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146, ч. 2
ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у підготовче судове
засідання, яке відбудеться 6 лютого 2017 року о 17
год. 00 хв.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива,
21, зал № 5, каб. 28, під головуванням судді
Павленко О. О.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального
судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваний Козирєв Олександр Іванович,
03.10.1983 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька
область,
Мар’їнський
район,
с. Максимільянівка, вул. Шевченка, буд. 252, на
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися «06» лютого 2017 року до каб.
№ 308 слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого Чижинкової Т. Р., за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Георгіївська, буд. 77, для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, вручення Вам
обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні № 22016050000000228, за
ч. 1 ст. 258-3 КК України у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудового розслідування.

Буринський районний суд Сумської області викликає
Фесенка Сергія Миколайовича, 01.12.1988 року народження, останнє відоме місце реєстрації: вул. Новоселівська, 5-Б, кв. 6, м. Буринь Сумської області, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі за
позовом Моторного (транспортного) страхового бюро
України про відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування в
сумі 36 673 грн 06 коп.
Судове засідання відбудеться 23 березня 2017 року
о 10 годині в приміщенні Буринського районного суду
Сумської області за адресою: м. Буринь, вул. Першотравнева, 16.
Явка в судове засідання обов’язкова. У разі неявки до
суду справа буде розглянута за відсутності відповідача на
підставі наявних у ній доказів.
Голова суду В. М. Куцан

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Державний ощадний банк України» в особі філії
Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Гозіної
Людмили Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі 219/12417/2016-ц Гозіна Людмила
Василівна, 26 жовтня 1968 року народження, зареєстрована
та проживає за адресою, вказаною в позовній заяві: 86391,
Донецька область, м. Жданівка, квартал 2, буд. 2, кв. 27, викликається на 07 лютого 2017 року на 09 годину 30 хвилин
до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу по даній справі пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, вона повинна повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

У провадженні Першотравенського міського суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Смєлова Олександра Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 09 годину 30 хвилин 07 лютого 2017 року у приміщенні Першотравенського міського суду за адресою:
м. Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, 16, Дніпропетровської області. Суддя Кривошея С. С., тел.
(05633) 7-05-01.
Суд викликає як відповідача Смєлова Олександра Володимировича, останнє відоме місце проживання за адресою: вул. Молодіжна, буд. 7, кв. 36, місто
Першотравенськ Дніпропетровської області. Явка до
суду є обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиСуддя Т. В. Давидовська меться за наявними матеріалами у заочному порядку.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Коротосова Юрія Вікторовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Відповідач Коротосов Юрій Вікторович, 26.10.1961 р.н.,
останнє місце реєстрації якого: Донецька область, м. Харцизьк, НП Іловайськ, вул. Леніна, 231, викликається на
06.02.2017 року о 08.30 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Повістка про виклик обвинуваченого
до суду

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області
(71118, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська,
буд. 64, каб. 302) розглядатиме цивільну справу за позовом
ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до фізичних
осіб, про стягнення заборгованості за кредитними договорами. Відповідачі по справі №310/84/17 - Черемхова Оксана
Миколаївна, остання відома адреса проживання: Донецька
область, м. Торез, вул. Горького, буд. 20, кв. 2; Бортнік Тетяна Зіновіївна, остання відома адреса проживання: Донецька область, м. Торез, вул. Чекистів, буд. 15, кв. 4;
Черемхов Микола Федорович, остання відома адреса проживання: Донецька область, м. Торез, вул. Горького, буд.
20, кв. 2; у судове засідання, яке призначене на 16 год. 00
хв. 16 лютого 2017 року. Відповідачам пропонується надати
свої заперечення проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідачів в судове засідання
та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов
буде розглянутий за їхньої відсутності за наявними у справі
доказами.

Приазовський районний суд Запорізької області
(розташований за адресою: Запорізька область, Приазовський район, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел.
(06133)22160) викликає Моргуна Олега Валерійовича,
19.03.1967 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька
область, Новоазовський район, м. Новоазовськ, вул.
Кольцова, 6, як обвинуваченого, у судове засідання,
призначене на 14 лютого 2017 року о 09.30 год., по кримінальному провадженню № 42014050000000594 за
обвинувальним актом відносно Моргуна Олега Валерійовича, який обвинувачується у вчиненні кримінальних
правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 365,
ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому ваша участь обов’язкова.
Колегія суддів: головуючий суддя Васильцова Г. А., судді
Пантилус О. П., Діденко Є. В.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 21) викликає на 01.03.2017 р. на 15 год.
00 хв. уповноваженого представника Товариства з обмеженою
відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВІСТА-БРОК» як
відповідача та уповноваженого представника Публічного акціонерного товариства «Луганське регіональне управління автобусних станцій», як третю особу у цивільній справі
№ 760/21127/16-ц (№ 2/760/1198/17) за позовом Ісаєва Іси Магомедовича, Ісаєва Руслана Ісаєвича до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВІСТА-БРОК»,
Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій
України», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова
компанія «ФАВОРИТ», третя особа: Публічне акціонерне товариство «Луганське регіональне управління автобусних станцій»,
третя особа: Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку, третя особа: Аліханов Магомед Зелумханович, третя
особа: Мірзоєв Аслан Магомедович про визнання права власності на цінні папери (акції) та зобов’язання вчинити дії.
У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача та третьої особи.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом: №219/12489/16-ц - Петрової Світлани Олександрівни до Петрова
Володимира Валерійовича, 3-тя особа:
Служба у справах дітей Торецької міської
ради, про позбавлення батьківських прав.
Відповідач по справі: Петров Володимир
Валерійович, який знаходиться за адресою:
Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Зої Космодем’янської, 26, викликається в судове засідання на 6 лютого
2017 року об 11 год. 00 хв.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя О. В. Любчик
Костянтинівський міськрайонний суд
Донецької області (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
№ 233/6068/16-ц за позовом ПАТ «Правекс Банк» до Кравченка М. О. про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Кравченко Микола Олексійович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Достоєвського, буд. 32, викликається до
суду на 08 год. 00 хв. 06 лютого 2017
року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу Кравченку М.О. пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Біловодський районний суд Луганської
області викликає відповідача у справі
№408/7502/16-ц (2/408/1730/16) за позовом ПАТ «Сбербанк» до Стопіна Максима
Геннадійовича (30.07.1987 р.н., смт Шахтарське, Свердловський район Луганської
області)
про
стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 03 лютого 2017 року об 11 годині 30 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.
У разі неявки справу буде розглянуто
без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.
Суддя Є. О. Соболєв

Дружківський міський суд Донецької області (84205, Донецька область, м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядатиме цивільну справу за позовом ПАТ «Державний ощадний
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління
AT «Ощадбанк» до фізичних осіб про стягнення заборгованості за кредитними договорами. Відповідачі по справі
№ 229/4282/16-ц Чуйко Вікторія Вікторівна, остання відома
адреса проживання: Донецька область, м. Ясинувата, вул.
Лесі Українки, буд. 10, Фролов Михайло Васильович, остання відома адреса проживання: Донецька область, м. Донецьк, пров. Кремлівський, буд. 11, кв. 26, Дейнега Катерина
Віталіївна, остання відома адреса проживання: Донецька область, Ясинуватський район, с. Мінеральне, вул. Леніна, буд.
25, в судове засідання, яке призначене на 10 год. 00 хв. 22
лютого 2017 року. Відповідачам пропонується надати свої
заперечення проти позову та докази на їх підтвердження. У
випадку неявки відповідачів в судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за їх відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Коробенко С. В.

Суддя Панова Т. Л.

Вільнянський районний суд Запорізької області (Україна,
70002, Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4)
розглядає цивільну справу № 314/5253/16-ц, провадження
№ 2/314/1260/2016 за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування» до Швидкого Сергія Олександровича про відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Відповідач по справі Швидкий Сергій Олександрович (останнє відоме суду місце реєстрації: Україна, 70030, Запорізька область, Вільнянський район, с. Михайлівка, вул.
Молодіжна, буд. 22, проживання: Україна, 69071, м. Запоріжжя, вул. Цитрусова, буд. 6, кв. 80) викликається на 10 годину 00 хвилин 06 лютого 2017 року до суду, кабінет № 5,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності, в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя Прінь І. П.

Суддя Н. М. Галянчук

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравневого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Носова
Олександра Олександровича про стягнення заборгованості.
Відповідач Носов Олександр Олександрович, зареєстрований за адресою: смт Ялта, вул. Чапаєва, б. 139,
Мангушський район, Донецька область, викликається на
27 квітня 2017 року о 15.00 годині до Першотравневого
районного суду, для участі у розгляді справи по суті.
Носову Олександру Олександровичу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази до 27
квітня 2017 року. У випадку неприбуття відповідача він
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність за наявними
матеріалами.

Апеляційний суд Хмельницької області повідомляє
Проніну Тетяну Ярославівну, що 22 лютого 2017 року о
10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, буде розглядатися
справа за позовом Петрук Людмили Михайлівни до Проніної Тетяни Ярославівни, Кремінського Богдана Ярославовича, треті особи, які не заявляють самостійних
вимог на предмет спору - Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк», Третя Луганська
державна нотаріальна контора, про визнання права
власності на депозитні вклади та нараховані на них відсотки за апеляційною скаргою Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «ПриватБанк» на рішення
Хмельницького міськрайонного суду від 24 жовтня 2016
року. При публікації оголошення про виклик до суду сторони вважаються повідомленими про час і місце слухання справи.

Валківський районний суд Харківської області викликає
Карпенка Юрія Олександровича, 19.12.1986 р.н., останнє
місце мешкання за адресою: вул. Шевченка, 28, кв. 8,
м. Валки Харківської області, в судове засідання, яке відбудеться 14 лютого 2017 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: м. Валки, вул. Ков’язька, 44 Харківської області, для
участі в розгляді цивільної справи №615/1577/16-ц за позовом Ткаченко Ольги Миколаївни до Карпенка Юрія Олександровича, третя особа: Валківська міська рада, про усунення
перешкод в здійсненні права власності, визнання особи
такою, що втратила право на користування жилим приміщенням, та зняття із реєстраційного обліку.
Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розглянуто за його відсутності на підставі наявних по справі доказів.
Карпенко Ю. О. у разі неявки з поважних причин зобов’язаний повідомити суд про ці причини.

В провадженні Роменського міськрайонного суду Сумської області перебуває цивільна справа № 585/4127/16-ц,
провадження № 2/585/77/17 за позовом Запорожченко
Людмили Василівни до Безниська Анатолія Васильовича,
третя особа: Безнисько Наталія Анатоліївна про стягнення
аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання.
Роменський міськрайонний суд відповідно до ст. 74 ч. 9
ЦПК України викликає до суду Безниська Анатолія Васильовича, 11.05.1972 року народження, останнє відоме місце
проживання: вул. Степова, 7, Березанського району, Миколаївської області, як відповідача по справі на 28 лютого 2017
року на 14 год. 30 хв.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області в м. Ромни, по вул.
Соборній, 12, каб. № 1. Головуючий суддя Яковець О. Ф.
(р.т. 05448-2-17-70).
У разі неявки відповідача Безниська А.В. в дане судове
засідання справа буде розглядатися в його відсутності на
підставі наявних в справі доказів.
Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в судові засідання на 11 год. 00 хв. 1 лютого 2017 року
та на 11 год. 00 хв. 7 лютого 2017 року як відповідача Дьяченка Євгенія Валерійовича, останнє відоме місце проживання якого: 86510, Донецька обл., м. Сніжне, вул.
Радянська, буд. 91, кв. 67, по цивільній справі
№319/1664/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Дьяченка Євгенія Валерійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Розгляд справ відбудеться в залі засідань Куйбишевського районного суду Запорізької області
за адресою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. Явка до суду обов’язкова. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення до позову та докази.
У разі неявки відповідач повинен повідомити суд про причини. В разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто у його відсутність згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України
за наявними в ній доказами.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

Суддя А. М. Костенко

Суддя О. В. Товстолужський

Суддя Хамзін Т. Р.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області повідомляє, що 20 грудня 2016 року було
винесено рішення у цивільній справі № 398/1661/16-ц за
позовом Євтушенко Наталії Володимирівни до Мачарашвілі Отарі про стягнення аліментів на утримання дитини,
яким вирішено стягнути з Мачарашвілі Отарі на користь
Євтушенко Наталії Володимирівни аліменти на утримання доньки Анастасії в розмірі 1/4 частини всіх видів
заробітку (доходів), щомісячно, до 01 листопада 2030
року, але не менше 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 18 травня 2016
року.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідачів Шевченко Ганну Євгенівну,
Кондратюк Світлану Василівну, Шевченко Людмилу
В’ячеславівну, Шевченка Олександра Євгеновича в
судове засідання, яке призначене на 15.00 годину
10.02.2017 року, для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в
особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Більмацького району Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.
Суддя Голосеніна Т. В.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знаходиться цивільна справа з позовом
Зиміної Ольги Дмитрівни до Зиміна Костянтина Михайловича, третя особа: Орган опіки та піклування Броварської міської ради Київської області про позбавлення
батьківських прав. Суд викликає як відповідачів по вказаній справі Зиміна Костянтина Михайловича, останнє
відоме місце реєстрації: Київська область, м. Бровари,
вул. Героїв Небесної Сотні, буд. 7, кв. 142.
Розгляд справи відбудеться о 10 год. 30 хв. 24 лютого
2017 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відповідачів дана справа буде розглянута за його відсутності.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Ганіна Сергія Олександровича в судове засідання, яке призначене на 15.30 годину 17.02.2017 року для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26а, смт Більмак Більмацького району
Запорізької області.
Суддя В. В. Андреєв
Суддя Мальований В. О.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання як відповідача
Серченка Дениса Вікторовича (91015, м. Луганськ,
вул. Побідоносна, б. 1, кв. 103) по цивільній справі
№ 409/21/17-ц (провадження № 2/409/13/17) за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 15.02.2017 р. (резервна дата 20.02.2017 р.) о 09.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Суддя Третяк О. Г.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Дудіна
Сергія Олександровича, ідентифікаційний номер
30786052576 в судове засідання по цивільній справі
№ 426/662/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Дудіна Сергія Олександровича,
Савченко Тетяни Олексіївни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 28 лютого 2017 року о
09.30 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача у судове засідання Бурлуцького Віктора Вікторовича по справі № 433/2481/16-ц
за позовом Бурлуцької Галини Артурівни до Бурлуцького Віктора Вікторовича про розірвання
шлюбу.
Засідання відбудеться 13 лютого 2017 року о 09
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 23 лютого 2017 року об 11.00
годині в приміщенні Новомосковського міськрайонного
суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ,
пров. Козацький, 8) під головуванням судді Городецького Д. І. відбудеться розгляд цивільної справи
№ 183/6671/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Європейська агенція
з повернення боргів» до Таран Тетяни Валеріївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Як відповідач судом викликається Таран Тетяна Валеріївна, місце проживання якої суду не відомо.

Новопсковський районний суд Луганської області
29.08.2016 року ухвалив рішення по цивільній справі
ЄУ № 420/812/16-ц за позовом Єфимової Ірини Анатоліївни до Єфимова Тараса Олександровича про надання дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої
дитини за межі України без згоди батька.
Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК
України: заочне рішення може бути переглянуте
судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заява про перегляд заочного рішення
може бути подана протягом десяти днів з дня отримання його копії.
Суддя О. С. Стеценко

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача у судове засідання Лисоконь
Надію Геннадіївну по справі № 433/2905/16-ц за позовом ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» до Лисоконь Надії Геннадіївни про
звернення стягнення на предмет іпотеки.
Засідання відбудеться 13 лютого 2017 року о 14
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Говоруху Сергія Миколайовича, який зареєстрований
за адресою: м. Київ, вул. Тростянецька, 121, кв. 73,
у судове засідання як відповідача в цивільній справі
за позовом Говорухи Г. М. про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням.
Судове засідання відбудеться 15.02.2017 р. о
14.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб.
127.
В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача.
Суддя Т. О. Трусова

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Зуєвої
(Чугай) Євгенії Андріївни про стягнення заборгованості.
Відповідачка 3уєва (Чугай) Євгенія Андріївна викликається до каб. № 16 суду на 6 лютого 2017 року об 11
годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки,
справа буде розглянута у її відсутності за наявними доказами.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Мікулу
Володимира Олександровича в судове засідання по цивільній справі № 426/15680/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПравексБанк» до Мікули Володимира Олександровича про стягнення заборгованості за кредитом, що відбудеться 10
лютого 2017 року о 09.30 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Онищука Олександра Петровича, 9 вересня 1974
року народження, останнє відоме місце проживання:
вул. Першотравнева, 58, с. Городок Іллінецького району
Вінницької області, в судове засідання як відповідача по
цивільній справі № 131/1794/16-ц за позовом Ціпотан
Олександри Миколаївни до Онищука Олександра Петровича про стягнення аліментів.
Судове засідання призначене на 08. год. 00 хв. 3 березня 2017 року в залі засідань Іллінецького районного
суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці, вул. Європейська, 28. В разі неявки в судове засідання відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Шаньшина М. В.

Суддя О. М. Попова

Голова суду М. В. Шелюховський

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідачів Коновалову Лідію Юхимівну,
Журавльову Ольгу Сергіївну, Іванову Ірину Володимирівну в судове засідання, яке призначене на 15.00
годину 17.02.2017 року, для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк
України» в особі філії: Донецьке обласне управління
AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Центральна, 26а, смт Більмак Більмацького
району Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Кортарла
Барбароса Бюлента, Товариства з обмеженою відповідальністю «УДЕК», Товариства з обмеженою відповідальністю «Експериментальна виробничо-будівельна
фірма «ПСП» про стягнення заборгованості за кредитним договором, викликає відповідача Кортарла Барбароса Бюлента, останнє відоме місце реєстрації: 01024,
м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 17, кв. 4, у судове
засідання на 12 год. 00 хв. 02.03.2017 року, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, каб. 38.

Київський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як відповідача Щербакова Дмитра
Едуардовича у цивільній справі № 520/16416/16 ц за
позовною заявою Новицької Євгенії Андріївни до
Щербакова Дмитра Едуардовича про розірвання
шлюбу.
Судове засідання відбудеться 24 лютого 2017
року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні Київського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Варненська, 3-б, каб. 240.
У разі неявки справа може бути розглянута за
вашої відсутності.
Суддя Я. В. Бескровний
Суддя О. О. Колдіна

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської
області (суддя Сухарник I. І.) викликає в судове засідання на 08 год. 45 хв. 07.02.2017 р. відповідачку
Попадюк Марію Павлівну, 17.05.1953 р.н., зареєстровану в м. Калуш, вул. Куліша, 7 (за адресою:
м. Калуш, вул. Молодіжна, 10), у справі за позовом
Попадюка Івана Федоровича про розірвання шлюбу.
Відповідачці пропонується надати всі наявні докази. Явка в судове засідання обов’язкова. Про причини неявки відповідачка зобов’язана повідомити
суд. У разі неявки в судове засідання без поважних
причин справу буде розглянуто за її відсутності.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької
області викликає в судове засідання Віннічук Галину Андріївну (останнє місце проживання: Вінницька область,
м. Могилів-Подільський, вул. Завойського, 180) для розгляду цивільної справи за позовом ТОВ «ОТП Факторинг
Україна» до Віннічук Галини Андріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання
призначено на 07.02.2017 р. о 12 годині 00 хвилин у приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду
Вінницької області за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30. Заяву розглядає суддя Жикевич Т. Б.
У разі неявки Віннічук Г. А. в судове засідання позовна
заява буде розглянута за її відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача Літвінова Сергія Миколайовича (91015, м. Луганськ, кв-л
Ольховський, б. 6, кв. 70) по цивільній справі
№409/2983/16-ц (провадження №2/409/199/17) за
позовом Літвінової Наталії Юріївни про розірвання
шлюбу. Судове засідання відбудеться 15.02.2017 р.
(резервна дата 17.02.2017 р.) об 11.00 годині в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Суддя Третяк О. Г.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викликає у судове засідання Оленич Валентину Іванівну (останнє відоме місце проживання: Вінницька область,
м. Могилів-Подільський район, 1-й провулок Шаргородський, 10) для розгляду цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг
Україна» до Оленич Валентини Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання призначено на 13.02.2017 р. на 10 годину 00 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області за адресою: Вінницька
обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30.
Заяву розглядає суддя Жикевич Т. Б.
У разі неявки Оленич В. І. в судове засідання позовна
заява буде розглянута за її відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до
Комарянського Олександра Вікторовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач по
справі Комарянський О. В. (зареєстрований за адресою:
83069, м. Донецьк, вул. Заводська, 278) викликається
на 16 лютого 2017 року на 09.00 год. до суду, каб. № 7,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутності.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 16 лютого 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою:
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Климова
Олександра Івановича, зареєстрованого за адресою: Донецька область,
Старобешівський район, с. Обільне, вул. Павших Героїв, 106, як відповідача в цивільній справі № 328/108/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Правекс-Банк» до Климова Олександра Івановича
про стягнення заборгованості.
Суддя Погрібна О. M.

Суддя Н. М. Петришин

Суддя О. М. Попова

Відповідачам Халемській Вікторії Іванівні, адреса:
м. Київ, вул. Тростянецька, 49, кв. 67; Шмаргуну Анатолію
Геннадійовичу, адреса: м. Київ, вул. Регенераторна, 4, кв.
2-55; Шмаргун Олені Миколаївні, адреса: Запорізька обл.,
Вільнянський р-н, с. Кірова, вул. Молодіжна, 6-Б, необхідно
з’явитися 06.02.2017 р. об 11.00 год. до Дарницького районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 114)
для участі в судовому засіданні по цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта банк» про стягнення заборгованості.
У разі неявки відповідачів до суду, справу буде розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами у їхню відсутність
в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 9 лютого 2017 року о 08.30 годині в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою:
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Денисенка Миколу Миколайовича, зареєстрованого за адресою: Донецька
область, Старобешівський район, с. Комунарівка, вул. Молодіжна, 18,
як відповідача в цивільній справі № 328/4113/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Правекс-Банк» до Денисенка Миколи
Миколайовича про стягнення заборгованості.
Суддя Погрібна О. M.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Зорянова Костянтина Сергійовича, що 10 лютого
2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 03113, м. Київ,
вул. Полковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом Ковальчука Євгенія Анатолійовича до Зорянова
Костянтина Сергійовича як відповідача про стягнення боргу.
При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.
Суддя Вовк Є. І.
Суддя Л. А. Шереметьєва

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5386/16-ц за позовом
ТОВ «Порше Лізинг Україна» до Смирнова Ю. М., Смирнової Н. Л. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у справі Смирнов Юрій Миколайович, 15.02.1966
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Кольцева, буд.
17, кв. 8; Смирнова Наталія Леонідівна, 03.09.1967 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Фрунзе, буд. 23, викликаються до суду на 08 год. 15 хв.
13 лютого 2017 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за їхньої відсутності.

Калинівський районний суд Вінницької області викликає як відповідачку Мельник Валентину Миколаївну, 18.09.1965 року народження, яка зареєстрована за адресою: м. Калинівка, вул. Берегова, 10 Вінницької області, по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Калинівської міської ради,
Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області, Мельник В. М. про присвоєння кадастрового
номеру земельної ділянки, в судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 9 лютого 2017 року за адресою: м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 70, каб. №5 Вінницької області.
У разі неявки відповідачки в судове засідання, справу буде розглянуто за її відсутності за наявними в
ній доказами.

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135, 137 КПК України, викликає підозрюваного Соколова Дмитра Дмитровича,
18.07.1976 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Одеса, вул. Паркова, 79, кв. 56, 6 лютого 2017 року о 09.00 год. до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 437, до детектива Національного бюро
Кабаєва В. М. (тел.: (044) 246-33-13) для допиту як підозрюваного у кримінальному
провадженні № 3201610000000003 від 13.01.2016 за ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 1
Суддя Ю. О. Аліменко ст. 366, ч. 2 ст. 382 ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Красилівський районний суд Хмельницької області викликає Гринчук Зінаїду Федорівну як відповідачку в судове засідання по цивільній справі за позовом ТОВ «ФК «Рантье» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 24.03.2017 року о 9 год. 30 хв. у приміщенні Красилівського
районного суду Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, м. Красилів, вул. Булаєнка, 4, зал №4.
У разі неявки в судове засідання відповідачки, справа буде розглянута за наявними у ній даними
та доказами.

Національне антикорупційне бюро України, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135, 137 КПК України, викликає підозрюваного Левченка Вадима Миколайовича,
04.06.1967 р.н., зареєстрованого за адресою: м. Одеса, вул. Обільна, 46, 6 лютого
2017 року о 14.00 год. до Національного антикорупційного бюро України за адресою:
м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, каб. 437, до детектива Національного бюро Кабаєва
В. М. (тел.:(044) 246-33-13) для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 3201610000000003 від 13.01.2016 за ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366,
Суддя Р. В. Вознюк ч. 2 ст. 382 ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

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

Суддя Каліуш О. В.
Франківський районний суд викликає Лоіаконо Доменіко як відповідача у справі про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться
14.02.2017 року о 10.30 год. у приміщенні суду
за адресою: м. Львів, вул. Генерала Чупринки,
69, каб. 204, та попереджає, що у випадку неявки справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Мартьянова С. М.

23.01.2017 року втрачені:
паспорт на ім’я — Левченко Дмитро
Олександрович, серія МЕ № 292484,
виданий Оболонським РУ ГУ МВС
України в м. Києві 08.07.2003 р.,
та ідентифікаційний номер,
вважати недійсними.
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
Фото Юрія САПОЖНІКОВА

фотофакт

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 2 ЛЮТОГО
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

І ТОРТИК ІЗ М’ЯСА… Насправді порівнювати вік тварин з
людським не варто. Та все-таки чотирилапі ссавці у вісім років
— це вже далеко не діти. Днями з нагоди 8-го дня народження
африканських левів, які знаходяться у Київському зоопарку, співробітники звіринця підготували тваринам неабияке свято. До
Києва родину левів: Христину, Дарину, Віллі та Геркулеса, — привезли з Калінінграда. Головна у лев’ячому прайді — Христина,
яка важить понад 250 кілограмів.
Серед іншого організатори заходу підготували «царям» 25 кілограмів м’яса, загорнутого у спеціальні мішки, та спеціальні іграшки із запахом парнокопитних. Працівники зоопарку розвісили
«подарунки» по всій території вольєра. Для того, щоб дістатися
м’яса чи побавитися іграшками, леви мусили зірвати мішки з дерев або відшукати їжу в спеціальних пеньках.
Однією з іграшок для левів стала платформа-гойдалка «Родео» з отвором посередині, де захований шматок м’яса. Аби дістати їжу, леви мали тримати баланс на гойдалці та дістати «здобич» лапою. За цим атракціоном залюбки спостерігали відвідувачі зоопарку і представники мас-медіа.

нецької області. Відтоді вишивану карту України скарбники
передавали з однієї області до
іншої, наповнюючи її кольорами, візерунками і теплом душі
всіх, хто долучився до акції.
Скарбники центрального апарату вправними руками вишили на карті України Автономну
Республіку Крим.
Цими днями завітала вона й
до Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної

прикордонної служби України
імені генерал-майора Ігоря
Момота, що під Черкасами.
Керівник Головного управління Державної казначейської
служби України у Черкаській
області Сергій Никопаненко
ознайомив особовий склад
навчального закладу з витвором акції «Вишивана моя
Україна». По її завершенню
полотно посяде почесне місце в центральному апараті
казначейства у Києві як сим-

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
ОДНІЄЮ ЛІВОЮ. У міському фізкультурно-оздоровчому комплексі
«Олімпія» зібралися команди з 28 міст України. Організували спортивний захід управління патрульної поліції в Чернівцях і Федерація
армспорту України.
Чернівецькі патрульні торік вже визначали найсильніших у ручній
боротьбі. Буковина взагалі культивує цей невигадливий, але видовищний вид силових змагань. Зокрема й тому, що чернівчанин Володимир Дорош — віце-президент Федерації армспорту України.
Кожне місто виставило своїх найсильніших патрульних у чотирьох
категоріях, що визначали за вагою учасників. Серед найстрункіших
поліцейських у категорії до 70 кілограмів переміг патрульний зі Львова
Андрій Басараба. Поруч з ним на лінійку переможців у своїх вагових
категоріях стали представник Ужгорода Євген Ціцей та поліцейський
із Дніпра Євген Саєнко. У найважчій номінації «90 плюс» виграв
24-річний хмельничанин Сергій Піменов.

вол єдності та патріотизму
казначейської спільноти України.
Результатом
всеукраїнської казначейської акції
«Вишивана моя Україна»
став справжній шедевр, вигаптуваний руками народних
талантів.
Прикордонники
впевнені, що карта-оберіг,
яку виготовляли з думками
про мир та спокій, ніколи не
змінить кордонів і стане символом єднання та злагоди.

Майбутні прикордонники з цікавістю ознайомилися з картою і висловили готовність захистити кордони рідної країни

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Нiч
День
-9 -14 0 -5
-9 -14 0 -5
-9 -14 0 -5
-9 -14 -2 -7
-5 -10 -2 +3
-5 -10 -2 +3
-5 -10 -2 +3
-6 -11 -2 +3
-9 -14 -2 -7
-9 -14 -2 -7
-9 -14 -2 -7
-2 -7 +2 +7
-5 -7 0 -2

У Чернівцях визначали
найсильніших
поліцейських

Фото прес-служби Навчального центру

АКЦІЯ. Відомо, що вишивка — джерело української гармонії, найкращий оберіг, символ здоров’я, краси, любові та
захисту. Акція під назвою «Вишивана моя Україна» започаткована з нагоди 25-ї річниці
Незалежності України. Почали вишивання 8 серпня минулого року в управлінні казначейства у м. Торецьку До-

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Укргiдрометцентр

Прикордонники боронитимуть
«Вишивану мою Україну»
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

Нiч
День
-4 -9 +2 -3
-4 -9 +2 -3
-4 -9 +1 -4
-5 -10 +1 -4
+2 -3 +1 +6
-3 -8 -2 +3
+2 -3 +1 +6
0 -5 +1 +6
+1 -4 +1 +6
-4 -9 -2 +3
-3 -8 +1 +6
0 -5 +1 +6
-6 -11 +2 -3
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Зимова універсіада:
перші оцінки
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
СПОРТИВНА СЕСІЯ. Представниця Львівського державного університету фізичної культури Аннамарі Данча виборола срібну медаль
у змаганнях зі сноуборда на ХХVІІІ Всесвітній зимовій універсіаді-2017
в казахському місті Алмати. Це була перша нагорода українських студентів на цих «білих стартах».
Почин львів’янки підтримав студент Харківської державної академії
фізичної культури і спорту Олександр Белінський, який став бронзовим призером у дисципліні паралельний гігантський слалом. Учора
скарбничку збірної України поповнила бронзовою медаллю біатлоністка Надія Бєлкіна.
Загалом в Алмати Україну представляє 61 спортсмен (біатлон, лижні гонки, сноуборд, гірськолижний спорт, фігурне катання, стрибки на
лижах з трампліна, шорт-трек, лижний фрістайл, лижне двоборство,
ковзанярський спорт).
Всесвітні зимові студентські ігри-2017 триватимуть до 8 лютого.
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