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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 11 грудня 2017 року
USD 2710.9345 EUR 3183.1793 RUB 4.5730 / AU 337741.77 AG 4290.05 PT 243984.11 PD 274617.66

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

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ
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Скільки доведеться 
заплатити тим, 
хто має хатніх 
тварин, дізнався 
«Урядовий кур’єр»

Економіка 
України 
за січень — 
жовтень 
2017 року
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Міністр інфраструктури про переведення російських 
поїздів (60 пасажирських і 30 вантажних) 
на нову колію в обхід нашої країни

Метро полегшить 
авіасполучення 

ІНФРАСТРУКТУРА. У присутності Президента Петра По-
рошенка підписано два фінансово-кредитні документи. Уго-
ду «Розширення метрополітену в місті Харкові» між Україною і 
ЄБРР підписали міністр фінансів Олександр Данилюк і керую-
чий директор банку в країнах Східної Європи і Кавказу Фран-
сіс Маліж. Урядовець поставив підпис і під угодою «Розширення 
системи харківського метрополітену» між Україною та Європей-
ським інвестиційним банком». З боку банку її підписав дирек-
тор кредитних операцій у країнах Східної Європи Ліонель Рапай.

Нову ділянку метро будуватимуть у напрямку аеропорту, що 
стане додатковим поштовхом для розвитку авіаційного хаба 
Харкова. Кредити по 160 мільйонів євро від обох банків дов-
гострокові й низьковідсоткові. Місцевий бюджет надає на цей 
проект 320 мільйонів гривень.

На реалізацію проекту з будівництва двох станцій метро ви-
тратять небагато часу, і вже за чотири роки буде збудовано 
нове депо, оновлено рухомий склад, повідомляє департамент 
прес-служби АП. У межах проекту планують придбати понад 85 
нових вагонів метро.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН:

ЦИФРА ДНЯ

100,9%  
становив, за даними Держстату, 

індекс споживчих цін (індекс інфляції) 
у листопаді 2017 року порівняно 

з жовтнем 

«Нехай їздять 
де завгодно, крім України... 

Жодних наслідків немає, 
навпаки, знижується 

ризик будь-яких 
терактів. Підтримую 

такий крок».

Хто працюватиме 
в Україні завтра?
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КРУГЛИЙ СТІЛ. Відповідь на це запитання посилено шукають 
рівненські роботодавці

«Універсал» вберегли від нацистів, 
а ІС-2 поцупили бойовики
ДОСВІД. Громада села Олександро-Калинового Костянтинівського району на Донеччині 
зробила свій населений пункт дуже привабливим для туристів

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Цього року активна громада 
Олександро-Калинового впер-

ше подала заявку на участь у все-
українському проекті «Неймовірні 
села України — 2017», і населений 
пункт відразу потрапив до півфі-
налу. Тобто донеччани пробилися 

до першої двадцятки претенден-
тів з понад 300 учасників конкур-
су. Звісно, конкурувати із знако-
вими селами, як Великі Сорочин-
ці, Петриківка чи карпатськими 

населеними пунктами представ-
никам Донеччини поки що склад-
но. Та навіть підсумкове 13-те міс-
це вважають успіхом. Тим більш, 
що громада отримала ще й спе-

ціальну премію від Посольства 
Франції в Україні обсягом 50 ти-
сяч гривень за вагомий вне-
сок у збереження довкілля 
і біологічного різноманіття. 5
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії Донецького облас-
ного управління АТ «Ощадбанк» до Токар Марини Борисівни про 
стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі: Токар Марина Борисівна, 18.03.1969 
року народження, яка мешкає: Донецька область, с. Карло-Марк-
сово, вул. Палова, 43/5 викликається на 20.12.2017 року на 08 
годину 30 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, вона повинна повідоми-
ти суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у її 
відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом Маріупольської міської 
ради до Семенова Бориса Вікторовича про стягнен-
ня заборгованості по орендній платі за користування 
земельною ділянкою.

Відповідач у справі Семенов Борис Вікторович ви-
кликається на 18 грудня 2017 року на 16.00 годин та 
на 22 грудня 2017 року на 11.00 годину до Орджо-
нікідзевського районного суду міста Маріуполя До-
нецької області для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Артемівським міськрайонним судом Донецької області здій-
снюється спеціальне судове провадження за кримінальним про-
вадженням щодо Гнеся Романа Анатолійовича, Штепи Олексан-
дра Сергійовича, Полякова Євгена Олександровича, Харитоненко 
Анатолія Олександровича за скоєння кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, судовий розгляд 
якої відкладено на 11.00 годин 26 грудня 2017 року.

У зв’язку з цим обвинуваченим Гнесь Роману Анатолійовичу, 
Штепа Олександру Сергійовичу, Полякову Євгену Олександрови-
чу, Харитоненко Анатолію Олександровичу необхідно з’явитись 
до зали судового засідання № 306 Артемівського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: 84500, Донецька область, 
місто Бахмут, вулиця Миру, 5, 26 грудня 2017 року об 11.00 го-
дині.

Суддя О. М. Павленко

Краматорський міський суд Донецької області розглядає ци-
вільну справу за № 234/17207/17 за заявою про відновлення 
втраченого провадження № 268/3645/13-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНА-
РОДНИЙ БАНК» до Темченко Артема Сергійовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Викликається відповідач на 22 грудня 2017 року о 14.00 годи-
ні для участі у судовому засіданні, яке відбудеться в приміщен-
ні Краматорського міського суду Донецької області за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. 
№ 23/3.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та у його відсутність.

Суддя Ю. О. Сухоручко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Юрченко Наталі Вікторівни 
до Юрченка Миколи Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Юрченко Микола Анатолійович, 
1982 року народження, який мешкає: м. Єнакієве, пр-т Шев-
ченка, 201а викликається на 18.12.2017 року на 09 годину 00 
хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття, він повинен повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде розгляну-
та у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає справу за кримінальним провадженням віднос-
но Морозової Світлани Анатоліївни, у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Морозова Світлана Анатоліївна, ви-
кликається на 27 грудня 2017 року на 08.30 годину, 
до Орджонікідзевського районного суду міста Марі-
уполя Донецької області для участі в розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Артемівський міськрайонний суду Донецької області (84500, 
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом 
Сиротюк Катерини Валентинівни до Сиротюк Миколи Стефано-
вича, третя особа: Управління молодіжної політики та у справах 
дітей Бахмутської міської ради про позбавлення батьківських 
прав.

Відповідач по справі Сиротюк Микола Стефанович (адреса: 
Донецька область, м. Бахмут, вул. Горбатова, буд. 69, кв. 2) ви-
кликається на 27 грудня 2017 року на 11 год. 00 хв. до суду, кабі-
нет № 306, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен 
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя О. М. Павленко

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області здійснюється спеціальне судове про-
вадження за кримінальним провадженням щодо Літ-
вінцева Олександра Володимировича, обвинуваче-
ного за ч. 1 ст. 258-3 КК України, розгляд якого при-
значено на 16.00 год. 26.12.2017 р.

Обвинуваченому Літвінцеву Олександру Володи-
мировичу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красно-
армійського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: 85302 Донецька область, м. Покровськ 
Донецької області, вул. Європейська, 20, на 16.00 
год. 26.12.2017 р.

Суддя В. А. Варибрус

Втрачений оригінал довідки ЖБК «Печер-
ський-10» № 109 від 04.05.1992 р., зареєстровано-
го в Бюро 30.09.1992 р., за реєстровим № 805/30053, 
в реєстровій книзі № 80, виданий на ім’я Прийменко 
Валерія Митрофановича, вважати недійсним.

28.11.2017 року Білокуракинським районним судом Лу-
ганської області було винесено заочне рішення по цивільній 
справі № 409/1347/17 за позовом Ропаєвої Олени Євгенівни 
до Родіонової Ірини Володимирівни про скасування арешту. 
Вимоги позивача задоволено в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Втрачений судновий білет 

на прогулянковий катамаран з бортовим номером 

УЗБ 1094к. на ім’я Нечай Григорій Дмитрович, 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право власності 
CR004164 на судно «Bauliner» № BIYA83CKF899, 

бортовий номер 
UA 0308HA на ім’я Голубов Станіслав Михайлович, 

вважати недійсним.

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: F11G6769- F11G6785
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:

22.12.2017; 09.01.2018; 23.01.2018; 06.02.2018;
20.02.2018; 06.03.2018; 21.03.2018; 04.04.2018.

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/29200-asset-sell-id-138711

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11GL636- F11GL637
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:

04.01.2018

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/29335-asset-sell-id-139089

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:
ТОВ «МТ-ТЕХ ВІДОЛ»

Номер лота: Q81726b1159-Q81726b1162
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість (житлова).
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 02.01.2018; 19.01.2018, 06.02.2018, 22.02.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/29326-asset-sell-id-139073

ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ УА»

Номер лота: Q4028364126b3484
Короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухоміть (нежитлова), основні засоби.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: 02.01.2018; 19.01.2018, 06.02.2018, 22.02.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/29271-asset-sell-id-138878

Оголошення
щодо продажу активів (майна)  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМЕКСБАНК» 
Номер лота Коротка назва лота/номер кредитного договору

F22G6791 Основні засоби у кількості 228 шт. в АРК   
(меблі, комп’ютерна, касова техніка та ін.)

Місце проведення аукціону                    Посилання на перелік організаторів торгів, які у своїй  
діяльності використовують створену ГО «Трансперенсі  
Інтернешнл Україна» електронну торгову систему:  
http://torgi.fg.gov.ua:80/prozorrosale

Дата проведення аукціону Перші  відкриті торги (аукціон) – 20.12.2017
Другі  відкриті торги (аукціон) – 05.01.2018
Треті  відкриті торги (аукціон) – 22.01.2018
Четверті відкриті торги (аукціон)  – 05.02.2018

Час проведення аукціону Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) 
по кожному лоту вказується на веб-сайтах організаторів  
торгів http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Детальна інформація по лоту  
(параметри, забезпечення,  
початкова ціна, правила участі  
в аукціоні)

http://www.fg.gov.ua/assets-selling

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає в судове засідання (провадження №335/8559/15-к, 
1-кп/335/23/2017) обвинуваченого Сербу Володимира Іванови-
ча, 08.01.1960 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Запо-
ріжжя, вул. Розваги, 27, кв.19, по кримінальному провадженню  
№ 42014080000000272 за обвинуваченням Серби В. І. у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.294, ч.3 ст. 27, ч.2  
ст. 365 КК України, яке відбудеться 18 грудня 2017 року  
об 11-00 годині за адресою: м. Запоріжжя,  вул. Перемоги, 51. 

Суддя Шалагінова А. В.

Згідно протоколу № 5/2017 Позачергових Загальних зборів 
учасників ТОВ ПП «Манго» від 05.12.2017 р. прийнято рішення 
щодо припинення Товариства з обмеженою відповідальністю 
ПП «Манго» (08131, Україна, Київська область, Києво-Свято-
шинський район, село Софіївська Борщагівка, провулок Шкіль-
ний 2-А, офіс 11, код ЄДПРОУ 41319469) шляхом його ліквідації 
у добровільному порядку. Головою ліквідаційної комісії призна-
чено Крапівко Вікторію Юріївну. Заяви кредиторів приймають-
ся протягом двох місяців від дня публікації даного оголошення.

Дубровицьким районним судом Рівненської області 07 
серпня 2017 року без відповідача розглянуто цивільну справу  
№ 560/747/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Дельта Банк» до Герасимчука Олександра Федоровича про 
стягнення заборгованості за кредитною лінією № 004-17502-
090413.

Даним рішенням позов Публічного акціонерного товариства 
«Дельта Банк» задоволено. З повним текстом рішення відпо-
відач може ознайомитися, звернувшись до канцелярії Дубро-
вицького районного суду, за адресою: м. Дубровиця, вул. Ми-
ру, 2а Рівненської області.

Суддя Сидоренко З. С.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ, Вознесен-

ський узвіз, 10-Б, каб. 51) викликає на 20.02.2018 р. на 11 год. 00 

хв. Скрипник Євгенію Василівну, як відповідача у цивільній справі  

№ 760/13244/17 (№ 2-/760/5099/17) за позовом Багратіоні Даві-

да Георгійовича до Скрипник Євгенії Василівни про витребуван-

ня майна з чужого незаконного володіння. У разі неявки справу 

буде розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя Оксюта Т. Г.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Губіна Вла-
дислава Валерійовича, 08.12.1974 року народження, як обвинуваче-
ного на 10.30 годину 18.12.2017 року по кримінальному провадженню  
№ 644/5100/17; №/п 1-кп/644/552/17 у відношенні Губіна Владисла-
ва Валерійовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених  
ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Місцезнаходження суду: м. Харків, 
просп. Архітектора Альошина, 7, каб. № 23.

Суддя Г. В. Матвієвська

Оболонський районний суд м. Києва викликає Луценка Андрія Вікто-
ровича, Житомирську Аліну Олександрівну, останнє відоме місце про-
живання: м. Сімферополь, вул. Барикадна, 61, кв. 50, як відповідачів по 
цивільній справі за позовом за позовом ПАТ «Державний експортно-ім-
портний банк України» до Луценко А. В. та Житомирської А. О. про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 29 березня 2018 р. о 10.00 год. в примі-
щенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
М. Тимошенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання як відповідачку Гарбузову Тетяну Анатоліївну (м. Луганськ, смт Юві-
лейне, вул. Горького, буд. 7а, кв. 59) по справі № 409/2071/17 за позовною 
заявою Гарбузова Олександра Васильовича до Гарбузової Тетяни Анатоліїв-
ни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 16.01.2018 року о 09.00 год. (резервна дата 
19.01.2018 р. о 09.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за її відсутності за 
наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) у 

зв’язку з розглядом справи Батуріної Т. А. до Буркота С. В. про стягнен-

ня грошових коштів викликає як відповідача Буркота Сергія Васильови-

ча у судове засідання на 31.01.2018 р. об 11 год. 00 хв. та повідомляє, 

що в разі неявки справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Ул’яновська О. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя  
Зінченко А. С.) викликає в судове засідання як відповідача Качуру Володи-
мира Геннадійовича у справі за позовом Обласного комунального підприєм-
ства «Донецьктеплокомуненерго» про стягнення заборгованості за догово-
ром позики в зв’язку з невиконанням грошового зобов’язання.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Пожарського, буд. 26, м. До-
нецьк, Донецька область. Судове засідання призначене на 21 грудня 2017 р. 
о 13.30 год. (резервна дата 02 січня 2018 року о 08.30 год.) за адресою: м. 
Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 407. У разі неявки відповідача у су-
дове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розгляну-
та за його відсутністю.

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: 
смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 35, на 14.02.2018 року на 15 
год. 00 хв. відповідача Писаренка Олега Борисовича по цивільній спра-
ві № 370/736/17 за позовною заявою Писаренко Ольги Альфредівни до 
Писаренка Олега Борисовича про визнання особи такою, що втратила 
право користування житлом.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсут-
ності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Миронівський районний суд Київської області викликає як від-
повідача Бєглєцову Галину Данилівну на судовий розгляд цивіль-
ної справи ЄУН 371/1462/17 за позовом Беглєцова Володимира Ва-
сильовича до Бєглєцової Галини Данилівни, Грушівської сільської 
ради Миронівського району Київської області, третя особа: відділ 
у Миронівському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Київській області про визнання недійсним державного акта на пра-
во власності на земельну ділянку та скасування рішення сільської 
ради, який відбудеться о 14 годині 00 хвилин 31 січня 2018 року 
в приміщенні Миронівського районного суду Київської області за 
адресою: Київська область, місто Миронівка, вулиця Першотрав-
нева, 3.

Суддя А. С. Поліщук

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комплексної (зведеної) про-
грами підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій» за кредитні 
кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні торги на закупівлю това-
рів і супутніх послуг за «Принципами та правилами закупівель товарів, робіт і 
послуг ЄБРР» (№RFP-16202-112-GOODS-1):

№ 16202 «Оснащення енергоблоків системами дистанційного контролю зу-
силь в армоканатах систем попереднього напруження захисної оболонки» 

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕР-
ГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua 

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реалізації «Комплексної (зведеної) про-
грами підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій» за кредитні 
кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті міжнародні торги на закупівлю това-
рів і супутніх послуг за «Принципами та правилами закупівель товарів, робіт і 
послуг ЄБРР» (№RFP-14101-16201-135-GOODS-1):

№ 14101 «Приладове забезпечення під час і після запроектних аварій»
№ 16201 «Впровадження системи контролю концентрації водню в ГО для 

запроектних аварій»
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕР-

ГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.
Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення орендодавця - Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України
про намір передати в оренду державне майно, щодо яких надійшли заяви

№
п/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач
(назва, юридична 
адреса, телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування та  
місцезнаходження

об’єкта оренди

Реєстро-
вий номер 

майна

Загальна 
площа, 
кв.м.

Вартість 
майна за 
незалеж-
ною оцін-
кою, грн

Максимально 
можливий строк 

оренди

Мета  
викорис-

тання
Інші умови

1
Національна 
академія наук 
України

Інститут хімії по-
верхні ім. О.О. Чуй-
ка НАН України  
м. Київ-03164, 
вул. Генерала  
Наумова, 17
тел. 422-96-89

Частина приміщен-
ня лабораторного 
корпусу № 1

10306394 12.6 7380.00 01.01 2018 р.  
по 31.10.2020 р. офіс

1. Відшкодування 
витрат на утриман-
ня орендованого 
приміщення.
2. Відшкодування 
витрат  
на оголошення  
у місцевій пресі.

2
Частина  приміщен-
ня лабораторного   
корпусу № 2

10306437 10.0 6234.00 01.12 2017 р.  
по 31.10.2020 р. офіс

3

Частина   
приміщення
Стендового  
корпусу №1

10306438 585.0 3120.00 01.12 2017 р.  
по 31.10.2020 р. Виробництво

4

Частина   
приміщення
Стендового  
корпусу №1

10306438 22.9 3733.62. 01.12 2017 р.  
по 31.10.2020 р. офіс

5
Частина   
приміщення
Складу №7/2

10306946 161.5 3080.00 01.12 2017 р.  
по 31.10.2020 р. Виробництво

6

Частина   
приміщення
Стендового  
корпусу №4

10306441 33.7 2400.00 01.12 2017 р.  
по 31.10.2020 р. склад

7 Автостоянка  10306954 1250.00 282.00 01.12 2017 р.  
по 31.10.2020 р. автостоянка

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення 
за адресою: Україна, м. Київ – 03164, вул. Генерала Наумова, 17, E:mail iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел: 422-96-89.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає як обвинуваченого Губіна Артема Костянти-
новича у судове засідання в кримінальному прова-
дженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 
22.12.2017 року о 15.00 годині в залі судового засі-
дання Токмацького районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. 
Володимирська, 28. У разі неявки обвинуваченого 
Губіна А. К. кримінальне провадження буде здійсню-
ватися за його відсутності.

Суддя Курдюков В. М.

Василівський районний суд Запорізької області 
викликає Попова Олександра Олеговича, 05.02.1981 
р.н., у судове засідання по кримінальному прова-
дженню № 1-кп/311/246/2017 відносно Попова Олек-
сандра Олеговича, у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, які відбудуться 22.01.2018 року о 09 год. 30 
хв., 05.02.2018 року о 13 год. 30 хв., 26.02.2018 ро-
ку о 13 год. 30 хв., 12.03.2018 року о 13 год. 30 хв. у 
приміщенні суду за адресою: вул. Державна, 2, м. Ва-
силівка Запорізької області.

Суддя Пушкарьова С. П.

Дніпровський районний суд м. Києва в зв’язку з 
розглядом цивільної справи за позовом Публічного 
акціонерного товариства акціонерний банк «УКРГАЗ-
БАНК» до Кечика Богдана Яковича про стягнення за-
боргованості, викликає в судове засідання, яке від-
будеться 21 грудня 2017 року о 09 годині 45 хвилин 
в приміщення Дніпровського районного суду м. Ки-
єва (м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб. 39) як відпові-
дача Кечика Богдана Яковича, останнє місце прожи-
вання за адресою: м. Київ, пров. Лобачевського, 8-а.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без вашої участі.

Суддя В. П. Катющенко

Апеляційний сул Черкаської області викликає 
в судове засідання як відповідача Крівулю Анато-
лія Григоровича по цивільній справі № 712/5894/17  
(22-ц/793/2119/17) за позовом Департаменту соціаль-
ної політики Черкаської міської ради до Крівулі Анато-
лія Григоровича, третя особа: Управління Північного офі-
су Держаудитслужби в Черкаській області про повернен-
ня безпідставно набутих грошових коштів.

Засідання відбудеться 09 січня 2018 року о 14 год. 00 
хв. в приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Верх-
ня Горова, 29.

Явка обов’язкова. У випадку неявки справа розгляда-
тиметься без участі відповідача.

Суддя Л. В. Нерушак

У провадженні Городищенського районного суду Черкаської області знахо-
диться цивільна справа за № 691/1470/17, провадження № 2/691/702/17 за позо-
вом Денисенко Віри Григорівни до Таванець Олега Миколайовича про стягнення 
аліментів на утримання неповнолітніх дітей.

Розгляд справи призначено на 20 грудня 2017 року о 08 год. 45 хв. в приміщен-
ні Городищенського районного суду Черкаської області за адресою: Черкаська об-
ласть, м. Городище, вулиця 1 Травня, № 9, суддя Савенко О. М.

Суд викликає Таванець Олега Миколайовича, жителя: с. Щербашенці, вул. 9 
Травня, № 63, Богуславського району Київської області, як відповідача у справі.

Явка до суду є обов’язковою.
У разі неявки відповідача у судове засідання, справа, згідно з вимогами ЦПК 

України, буде розглянута у його відсутність за наявними матеріалами в справі.
При публікації оголошення про  виклик до суду, сторона вважається повідо-

мленою належним чином про день, час та місце розгляду справи.

Шиндель Юлія Ігорівна, 06 червня 1980 року народження, останнє відо-
ме місце реєстрації: м. Харків, вул. Пушкінський в’їзд, 6, кв. 16, та Шиндель 
Володимир Анатолійович, 16 серпня 1980 року народження, останнє відо-
ме місце реєстрації якого: Харківська область, м. Люботин, вул. Червона, 9, 
28 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв. викликається до Люботинського місь-
кого суду Харківської області (м. Люботин, вул. Некрасова, 10, зал № 2), як 
відповідачі по цивільній справі за позовом ПАТ «Банк Форум» до Шиндель 
Юлії Ігорівни, Шиндель Володимира Анатолійовича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про 
виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача до суду, справу буде вирішено па підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя І. В. Дем’яненко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає заяву Горської Олени 
Іванівни про видачу дублікату виконавчого листа по цивільній справі за по-
зовом Горської Олени Іванівни до Іщенка Ярослава Вікторовича про стягнен-
ня пені у зв’язку із несвоєчасною сплатою аліментів на неповнолітню дитину.

Боржник (відповідач): Іщенко Ярослав Вікторович, 17 листопада 1985 ро-
ку народження, викликається на 22 грудня 2017 року на 10.00 годину до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді спра-
ви у відкритому судовому засіданні.

Боржнику (відповідачу) пропонується надати свої заперечення щодо зая-
ви та докази. У випадку неприбуття повинен повідомній суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Любчик В. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну спра-
ву за позовною заявою Браіловської Христини Марківни до Свидченко 
Миколи Євгеновича про стягнення аліментів на утримання неповноліт-
ньої дитини. Відповідач по справі Свидченко Микола Євгенович, остан-
нє відоме місце проживання: м. Донецьк, вулиця Герцена, будинок  
№ 75, викликається на 27 грудня 2017 року на 09 годину 30 хвилин до 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), 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 відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викликає у 
судове засідання: як відповідача Коломійця Олександра Івановича, остан-
ня відома адреса місця проживання: просп. Незалежності, 287, кв. 26,  
м. Могилів-Подільський Вінницької області; у цивільній справі № 138/2185/17 
(2/138/838/17) за позовом Францішко Ігоря Вікторовича до Коломійця Олек-
сандра Івановича про визнання права власності на квартиру.

Судове засідання призначене на 18.12.2017 р. о 14 год. 00 хв. в приміщенні 
Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області за адресою: 
Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного 1/30.

У разі неявки відповідача Коломійця О.І. в судове засідання справа буде 
розглядатись у його відсутність за наявними у справі доказами. Крім того, 
суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити суд про причини неяв-
ки у судове засідання.

Суддя О. Є. Цибульський

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою Токарева Віталія Володимировича в Інтересах мало-
літніх дітей Токарєва Єгора Денисовича, Токарєвої Ангеліни Денисівни до Токарєва Дениса Во-
лодимировича, Токарєвої Наталії Вікторівни, третя особа: Органа опіки та піклування Селидів-
ської міської ради про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Відповідачі у 
справі Токарєв Денис Володимирович, що зареєстрований та проживає: за адресою: Донецька 
область, м. Селидове, вул. Перемоги, 87/57, та Токарєва Наталія Вікторівна, що зареєстрована 
та проживає за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Перемоги, 87/57 викликається 
на 26.12.2017 р. на 09 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття до суду вони повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у їх відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідомленими про да-
ту, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду, справа може бути розглянута за їх від-
сутності.

Суддя Владимирська І. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною зая-
вою Кущ Нелі Володимирівни до Колот Володимира Олександровича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням. Відповідач по справі Колот Володимир Олександрович, останнє відоме 
місце проживання: Донецька область, м. Слов’янськ, провулок Тухачевсько-
го, будинок № 9, квартира № 2, викликається на 27 грудня 2017 року на 09 
годину 15 хвилин до Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-
ті (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), 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 неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області викликає як відпові-
дача Каменського Романа Миколайовича (останнє відоме місце проживання 
та реєстрації: 37500, м. Лубни, вул. Тернівська, 18/2, кв. 4, Полтавської об-
ласті) по цивільній справі за позовом Кузика Володимира Олеговича до Ка-
менського Романа Миколайовича про стягнення заборгованості за догово-
ром оренди транспортного засобу з правом викупу.

Судове засідання відбудеться 22 грудня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у 
приміщенні Лубенського міськрайонного суду Полтавської області за адре-
сою: м. Лубни, вул. Монастирська, 17, Полтавської області.

Ваша явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розгляну-
то за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове за-
сідання.

Суддя С. В. Гудков

Добропільським міськрайонним судом Донецької області розглядається питання 
щодо розстрочки виконання рішення Добропільського міськрайонного суду Донецької 
області від 27.07.2017 року за заявою Акопян Гаяне Нерсіківни. Акопян Гаяне Нерсіків-
на, 20.02.1983 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої: Донецька область, м. Харцизьк, 
«Енергетик», буд. 4, кв. 3, Акопян Нерсік Левонович, 20.02.1948 р.н., та Акопян Мари-
на Аветівна, 16.09.1961 р.н., останнє відоме місце реєстрації яких: Донецька область,  
м. Харцизьк, «Енергетик», буд. 4, кв. 2, викликаються до Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області, як відповідачі по цивільній справі № 227/1579/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі 
філії – Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Акопян Гаяне Нерсіківни, Ако-
пян Нерсіка Левоновича та Акопян Марини Аветівни про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 13.12.2017 року о 08.30 год. у приміщенні суду за адресою: 
Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А, каб. № 16. У разі неявки відповіда-
чів до суду, справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: 
Луганська область, м Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 19 
жовтня 2017 року по цивільній справі № 426/11216/17 за позовом Черної Лі-
дії Михайлівни до Чебушевої Анастасії Ярославівни, Сватівської міської ради 
про усунення перешкод у користуванні житловим будинком шляхом зняття 
з реєстраційного обліку було винесено заочне рішення про задоволення по-
зовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за  
письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя Л. М. Осіпенко

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відпові-
дача по справі № 319/1543/17 Гречко Романа Сергійовича, 08.02.1985 ро-
ку в судове засідання, яке призначене на 12 годину 00 хвилин на 22 груд-
ня 2017 року, для розгляду цивільної справи № 319/1543/17 (провадження 
№ 2/319/723/2017) за позовною заявою Публічного акціонерного товариства 
«Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Гречко Романа Сергійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Централь-
на, 26-а, смт Більмак Більмацького району Запорізької області.

Суддя В. О. Мальований

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідо-
мляє, що 01 листопада 2017 року по цивільній справі № 426/13278/17 
за позовом Марочок Ольги Миколаївни до Марочок Артема Юрійовича 
про розірвання шлюбу було винесено заочне рішення про задоволення 
позовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за 
письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня 
отримання його копії.

Суддя С. М. Скрипник

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя  
Палюх Т. Д.) викликає в судове засідання як відповідача Гончарова Андрія 
Петровича у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Порше Мобіліті» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: бульвар Шахтобудівельників, 7-А, 
кв. 118, м. Донецьк, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 30 січня 2018 р. о 15.00 год. за адресою: 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, зал № 7.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами 
ЦПК України, може бути розглянута за його відсутністю.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідан-
ня відповідача по справі № 409/2078/17 за позовом Тіщенко Надії Олексіївни до Ті-
щенка Олексія Григорійовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 09.01.2018 року о 14.00 год. (резервна дата на 
12.01.2018 року о 14.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Тіщенко Олексій Григорійович, місце реєстрації:  
м. Луганськ, кв. Южний, буд. 8, кв. 77.

У випадку неявки представника відповідача справу буде розглянуто за його від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Білогірський районний суд Хмельницької області викликає як відповідача Ляпала 
Олега Івановича, 13 березня 1967 року народження, уродженця м. Вознесенськ Ми-
колаївської області, зареєстрованого по вул. Шевченка, 9, в с. Великі Калетинці Бі-
логірського району Хмельницької області, по цивільній справі № 669/1136/17 за по-
зовом Поліщук Людмили Василівни до Ляпала Олега Івановича про визнання особи 
такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 26 грудня 2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні 
суду по вул. Шевченка, 42, в смт Білогір’я Хмельницької області. В разі неявки Ля-
пала О. І. справа буде слухатися за його відсутності на підставі доказів, які є в ма-
теріалах справи.

Суддя Н. С. Бараболя

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає, Микал Павла 
Івановича, 15 березня 1974 року народження, як відповідача у справі за позо-
вом Роговинської Світлани Леонтіївни до Микал Павла Івановича, третя осо-
ба: виконавчий комітет Броварської міської ради Київської області про ви-
знання особи такою, що втратила право користування житловим приміщен-
ням, у судове засідання, яке призначено на 20 грудня 2017 року о 09 год. 00 
хв. у приміщенні суду, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Брова-
ри, вул. Грушевського, 2, каб. № 214.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними матеріалами в 
справі.

Суддя В. С. Сердинський

Дарницький районний суд м. Києва викликає Суміна Петра Галантєви-
ча, 15.11.1977 р/н, місце реєстрації якого по м. Києву та Київській облас-
ті не встановлено, останнє відоме місце проживання: Автономна Республі-
ка Крим, м. Севастополь, вул. Дзержинського, 20, як відповідача по цивіль-
ній справі за позовом Муратгазієвої Ельвіри Серверівни до Суміна Петра Га-
лантєвича про розірвання шлюбу, яке відбудеться під головуванням судді  
Коренюк A. M. о 15 год. 30 хв. 17 січня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. 
Кошиця, 5-А.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Сумін Петро Галантєвич 
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Полтавський районний суд Полтавської області, відповідно до ч. 10 ст. 74 
ЦПК України, викликає ТОВ «Автотехнікс Україна» (останнє відоме місце роз-
ташування: м. Київ, вул. Німанська, 10А, офіс 29) в судове засідання як від-
повідача, яке відбудеться в приміщенні Полтавського районного суду Пол-
тавської області за адресою: м. Полтава, вул. Європейська-154-а о 08.10 год. 
21.12.2017 року по цивільній справі № 545/3235/17 за позовною заявою Се-
менюта М. В. до ТОВ «Автотехнікс Україна» про захист прав споживача, в по-
рядку ЗУ «Про захист прав споживачів», про визнання договору недійсним, 
про стягнення грошових коштів.

Суддя А. Г. Потетій

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження 
№233/66/17 за обвинуваченням Чемеса О. Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., зареєстрований за адресою: Доне-
цька область, с. Курахівка, вул. Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адресою: 
Донецька область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 34/32, викликається до суду на 11 
годину 00 хвилин 9 січня 2018 року (корп. № 1, каб. №12), для участі в судовому засі-
данні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, 22 лютого 2018 ро-
ку о 08.30 год. в приміщенні суду в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201, 
під головуванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається цивіль-
на справа № 182/4966/17-ц, провадження № 2/0182/3384/2017, за позо-
вною заявою КС «Союз-Дніпро» до Луценка Дениса Валерійовича, Лу-
ценко Ірини Геннадіївни про стягнення боргу.

Відповідачам Луценко Денису Валерійовичу, Луценко Ірині Геннадіїв-
ні необхідно з’явитись в судове засідання на вказаний час.

Дзержинський міський суд До-
нецької області викликає Ульяненка 
Сергія Дмитровича по кримінальному 
провадженню № 225/2733/17 як об-
винуваченого у вчиненні злочину за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України у судове засі-
дання, яке відбудеться 28.12.2017 ро-
ку о 09.00 годині. Явка обвинувачено-
го обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
26.12.2017 р. о 14.00 год. розгля-
дає кримінальну справу за обвину-
ваченням Пазюри Віктора Олексан-
дровича за ст. ст. 258-3 ч. 1, 365  
ч. 2 КК України. Явка обвинуваченого 
в судове засідання є обов’язковою. 

Головуючий суддя по справі 
Літовка В. В.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Казакевич Андрій Сергійович
Паньків Олександр

Папукчіу Андрій
Поповіч Віталій

ПРЕТЕНЗІЯ
про усунення порушення зобов’язань за кредитними договорами №12-Ф/07  

від 24.01.2007 р. та №313-Ф/07 від 14.09.2007 р.
24 січня 2007 року між Відкритим акціонерним товариством акціонерний банк «Укргазбанк», правонаступником 

якого є Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (надалі – «Банк», «Кредитор») та Казаке-
вичем Андрієм Сергійовичем (надалі – «Позичальник», «Боржник») укладено Кредитний договір №12-Ф/07 (з усіма 
змінами та доповненнями надалі за текстом – «Кредитний договір-1»).

Відповідно до п.1.1 Кредитного договору-1 Банк надає Позичальнику кредит в сумі 799 500,00 (сімсот дев’яносто 
дев’ять тисяч п’ятсот доларів США 00 центів), строком з 24 січня 2007 р. по 23 січня 2008 року, зі сплатою процен-
тів за користування кредитом виходячи з 16% річних.

На виконання умов Кредитного договору-1 24 січня 2007 р. Банк надав Позичальнику кредитні кошти в розмірі 
799 500,00 дол. США, а Позичальник зобов’язавcя здійснювати погашення Кредиту в строки та у розмірі встанов-
леному в п. 3.3 Кредитного договору-1 та щомісячно сплачувати проценти за користування Кредитом.

Зобов’язання за Кредитним договором-1 Вами належним чином не виконуються, станом на 12.05.2017 р. забор-
гованість Позичальника перед Банком за Кредитним договором-1 складає – 720 191,63 дол. США (сімсот двадцять 
тисяч сто дев’яносто один дол. США 63 центи) та 18 414 974,83 грн. (вісімнадцять мільйонів чотириста чотирнад-
цять тисяч дев’ятсот сімдесят чотири грн. 83 коп.), з яких:

— заборгованість за кредитом – 289 194,70 дол. США;
— заборгованість за нарахованими відсотками – 430 996,93 дол. США;
— пеня за несвоєчасне повернення заборгованості за кредитом – 8 376 844,71 грн.;
— пеня за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом – 10 038 130,12 грн.
В забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором-1 між Банком та Позичальником укладено на-

ступні договори забезпечення:
1. Договір іпотеки №1 без оформлення заставної від 20 серпня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом 

Київського міського нотаріального округу Заєць І. О. зареєстрований в реєстрі за №4052 (надалі за текстом «До-
говір іпотеки-1»). Відповідно до п. 2.1 Договору іпотеки-1 предметом іпотеки є нерухоме майно – квартира №118, 
житловою площею 37,40 кв.м., загальною площею 85,50 кв.м., яка знаходиться в будинку №1А по вулиці Дніпров-
ська Набережна в місті Києві.

2. Договір іпотеки №2 без оформлення заставної від 20 серпня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом 
Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. зареєстрований в реєстрі за №4054 (надалі за текстом «До-
говір іпотеки-2»). Відповідно до п. 2.1 Договору іпотеки-2 предметом іпотеки є нерухоме майно – квартира №142, 
житловою площею 65,50 кв.м., загальною площею 113,60 кв.м., яка знаходиться в будинку №1А по вулиці Дніпров-
ська Набережна в місті Києві.

14 вересня 2007 р. між Банком та Позичальником укладено Кредитний договір №313-Ф/07 ( з усіма змінами та 
доповненнями надалі за текстом – «Кредитний договір-2»).

Відповідно до п.1.1 Кредитного договору-2 Банк надає Позичальнику кредит в сумі 260 000,00 (двісті шістде-
сят тисяч доларів США 00 центів), строком з 14 вересня 2007 р. по 13 вересня 2022 року або по день визначений в 
п.3.3.11 Кредитного договору-2, зі сплатою процентів за користування кредитом, виходячи з 15% річних.

На виконання умов Кредитного договору-2, 14 вересня 2007 р. Банк надав Позичальнику кредитні кошти в роз-
мірі 260 000,00 дол. США, а Позичальник зобов’язавcя здійснювати погашення Кредиту в строки та у розмірі вста-
новленому в п. 3.3 Кредитного договору-2  та щомісячно сплачувати проценти за користування Кредитом.

Зобов’язання за Кредитним договором-2 Вами належним чином не виконуються, станом на 12.05.2017 р. забор-
гованість Позичальника перед Банком за Кредитним договором-2 складає – 513 713,99 дол. США (п’ятсот тринад-
цять тисяч сімсот тринадцять дол. США 99 центів) та 9 800 079,29 грн. (дев’ять мільйонів вісімсот тисяч сімдесят 
дев’ять грн. 29 коп.), з яких:

— заборгованість за кредитом строкова – 92 380,00 дол. США;
— заборгованість за кредитом прострочена – 138 720,00 дол. США;
— заборгованість за нарахованими відсотками (поточна) – 1 184,88 дол. США;
— заборгованість за нарахованими відсотками (прострочена) – 281 429,11 дол. США;
— пеня за несвоєчасне повернення заборгованості за кредитом – 3 244 835,67 грн.;
— пеня за несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом – 6 555 243,62 грн.
В забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним договором-2 між Банком та Позичальником укладено До-

говір іпотеки без оформлення заставної від 20 серпня 2009 року, посвідчений приватним нотаріусом Київсько-
го міського нотаріального округу Заєць І.О. зареєстрований в реєстрі за №4056 (надалі за текстом «Договір іпоте-
ки-3»). Відповідно до п. 2.1 Договору іпотеки-3 предметом іпотеки є нерухоме майно – квартира №109, житловою 
площею 77,00 кв.м., загальною площею 141,40 кв.м., яка знаходиться в будинку №1А по вулиці Дніпровська На-
бережна в місті Києві.

Надалі за текстом Кредитний договір-1 та Кредитний договір-2 разом «Кредитні договори», Договір іпотеки-1, 
Договір іпотеки-2 та Договір іпотеки-3 разом «Договори іпотеки».

Згідно ст. 1054 Цивільного кодексу України (надалі за текстом – ЦК України) встановлено, що за кредитним до-
говором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) пози-
чальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та 
сплатити проценти.

Статтею 1049 ЦК України встановлено, що Позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові 
кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої 
самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

В силу приписів ст. 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов догово-
ру та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно 
до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

У відповідності до ст. 629 ЦК України, договір є обов’язковим для виконання сторонами. 
Статтею 12 Закону України «Про іпотеку» передбачено, що у разі порушення Іпотекодавцем обов’язків, вста-

новлених іпотечним договором, Іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного 
зобов’язання, а в разі його невиконання – звернути стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до ч. 3 ст. 33 цього Закону звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення 
суду, виконавчого напису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя. 

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про іпотеку», у разі порушення основного зобов’язання та/або умов іпо-
течного договору, іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, 
письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, 
вимога про виконання порушеного зобов’язання у не менш ніж тридцятиденний строк та попередження про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога 
іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Положення частини першої цієї статті не є перешкодою для реалізації права іпотекодержателя звернутись у 
будь-який час за захистом своїх порушених прав до суду у встановленому законом порядку.

Відповідно до п. 3.1.5 Договорів іпотеки у випадку, якщо в момент настання терміну виконання будь-якого 
зобов’язання за кредитним договором (сплата процентів та/або повернення кредиту), зобов’язання іпотекодавцем 
в повному обсязі або в частині виконано не буде, іпотекодержатель має право одержати задоволення своїх вимог 
шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: за рахунок коштів, виручених від реалізації предмета іпо-
теки, одержати задоволення своїх вимог на свій розсуд переважно перед іншими кредиторами або залишити у сво-
їй власності предмет іпотеки шляхом погашення заборгованості за кредитним договором за рахунок власних ко-
штів у відповідності з цим договором.

Пунктом 6.2 Договорів іпотеки передбачено, що у випадку порушення іпотекодавцем обов’язків за цим та/або 
кредитним договором іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю письмове повідомлення про порушення обов’язків 
за цим та/або кредитним договором, в якому зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, вимога про ви-
конання порушеного зобов’язання у тридцятиденний строк та попередження про звернення стягнення на предмет 
іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишаєть-
ся без задоволення, іпотекодержатель вправі розпочати звернення стягнення на предмет іпотеки.

У зв’язку з викладеним вище, просимо Вас в тридцятиденний строк погасити перед АБ «УКРГАЗБАНК» наяв-
ну заборгованість за кредитним договором №12-Ф/07 від 24.01.2007 року в розмірі 720 191,63 дол. США (сімсот 
двадцять тисяч сто дев’яносто один дол. США 63 центи) та 18 414 974,83 грн. (вісімнадцять мільйонів чотириста 
чотирнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят чотири грн. 83 коп.) та Кредитним договором №313-Ф/07 від 14.09.2007 ро-
ку в розмірі 513 713,99 дол. США (п’ятсот тринадцять тисяч сімсот тринадцять дол. США 99 центів) та 9 800 079,29 
грн. (дев’ять мільйонів вісімсот тисяч сімдесят дев’ять грн. 29 коп.).

У разі залишення вказаної претензії без задоволення, АБ «УКРГАЗБАНК» змушений буде проводити стягнення 
заборгованості шляхами передбаченими діючим Законодавством України та умовами Договорів іпотеки.

Всі інші документи, на які у цій претензії містяться посилання та які є необхідними для її розгляду, є у Вас в на-
явності та, відповідно, не додаються.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про визнання осіб такими, що втра-
тили право користування житловим приміщенням за по-
зовом Гонимар Анатолія Юрійовича до:

Відповідач: Гонимар Юрій Богданович, останнє відоме 
місце реєстрації: м. Слов’янськ, Донецької області, вул. 
Руська, буд. 4, викликається 27 грудня 2017 року о 10 
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач: Мусієнко Геннадій Вікторович, останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Слов’янськ, Донецької області, 
вул. Руська, буд. 4, викликається 27 грудня 2017 року о 
10 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач: Діброва Олександр Миколайович, останнє 
відоме місце реєстрації: м. Слов’янськ, Донецької облас-
ті, вул. Руська, буд. 4, викликається 27 грудня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідач: Пальохін Дмитро Михайлович, останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Слов’янськ, Донецької області, 
вул. Руська, буд. 4, викликається 27 грудня 2017 року о 
10 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач: Швень Владлена Михайлівна, останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Слов’янськ, Донецької області, 
вул. Руська, буд. 4, викликається 27 грудня 2017 року о 
10 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач: Столбова Тетяна Олексіївна, останнє ві-
доме місце реєстрації: с. Слов’янськ, Донецької області, 
вул. Руська, буд. 4, викликається 27 грудня 2017 року о 
10 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦ-
БАНК» повідомляє Блавацького Михайла Васильови-
ча, 31.07.1958 року народження, що Банк має пра-
во вимоги заборгованості по Кредитному договору 
згідно якого являється іпотекодержателем нерухо-
мого майна, що є предметом договору іпотеки, яким 
забезпечено виконання зобов’язання по зазначено-
му кредитному договору.

Цим оголошенням вимагаємо сплатити борг за 
Кредитним договором, розмір якого буде повідомле-
но направленою Вам вимогою № 08.306-298/14547 
від 08.11.2017 року.

Наводимо реквізити для здійснення розрахунків:
Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» 

м. Київ, вул. Ковпака, 29 ЄДРПОУ 00039019 т/р 
37394130000014 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

В порядку ст. ст. 35, 36 Закону України «Про іпоте-
ку» попереджаємо, що в разі невиконання цієї вимо-
ги протягом тридцятиденного строку ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» мас намір звернути стягнення на предмет іпо-
теки в порядку передбаченому ст. 37 Закону Украї-
ни «Про іпотеку».

Також повідомляємо, що у випадку задоволення 
вимог іпотекодержетеля в порядку, передбаченому 
ст. 37 Закону України «Про іпотеку», Вам буде про-
щено (анульовано) залишок непогашеної заборгова-
ності за Кредитом в сумі, у зв’язку з чим Ви будете 
зобов’язані сплатити 18 % податку на доходи фізич-
них осіб та 1,5 % військового збору з доходу у вигля-
ді основної суми боргу, анульованого кредитором.

Сторожиненький районний суд Чернівецької об-
ласті викликає як відповідача Шендру Галину Васи-
лівну — 1979 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м. Ківерці, вул. Дорошенка, 26, Во-
линської області, у судове засідання у цивільній 
справі за позовом Шендри Марії Василівни, від імені 
якої діє на підставі довіреності Роговський Вадим Пе-
трович до Кошмана Сільвестра Маноїловича, Шен-
дри Андрія Васильовича, Шендри Галини Василів-
ни, Шендри Михайла Васильовича та Шендри Павла 
Васильовича про встановлення факту родинних від-
носин та визнання права власності на спадкове май-
но за законом на 09 год. 30 хв. 26.12.2017 року за 
адресою: м. Сторожинець, вул. Чернівецька 6, кабі-
нет № 2.

У разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у вашій відсутності.

Суддя Н. П. Дедик

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою Шилової Антоні-
ни Іванівни до Степанової Ірини Пилипівни, яка діє в інтере-
сах неповнолітнього Степанова Дмитра Сергійовича, за учас-
тю третьої особи: Органу опіки та піклування Слов’янської 
міської ради Донецької області про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим приміщенням. 
Відповідач по справі Степанова Ірина Пилипівна, останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, м. Слов’янськ, 
провулок Леоніда Бикова, будинок № 52, викликається на 27 
грудня 2017 року на 13 годину 15 хвилин до Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької області (Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), для участі у розгля-
ді 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 роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Чистого Олександра Йосиповича, Чисту Іри-
ну Анатоліївну, як відповідачів у цивільній спра-
ві № 426/17191/17 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Укра-
їни» в особі філії Луганського обласного управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Чистого Олександра Йосипо-
вича, Чистої Ірини Анатоліївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором в судове засідан-
ня, яке відбудеться 19 грудня 2017 року о 09.30 год. в 
приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
проведе розгляд справи без участі відповідачів.

Суддя С. М. Скрипник

Великоновосілківський районний суд Донецької 
області в зв’язку з розглядом цивільної справи за по-
зовом Єрдакій Ірини Іванівни до Єрдакій Івана Олек-
сандровича, третя особа: Орган опіки та піклування 
Андріївської сільської ради Великоновосілківсько-
го району Донецької області, про позбавлення бать-
ківських прав та стягнення аліментів, повідомляє, 
що судове засідання призначено на 19.12.2017 р. 
на 10:20 годину в приміщенні суду за адресою: Доне-
цька область, Великоновосілківський район, смт Ве-
лика Новосілка, вул. Фонтанна, 21, суддя Яненко Г. М.

Суд викликає як відповідача Єрдакій Івана Олек-
сандровича, проживаючого (перебуваючого) за адре-
сою: вул. Росіні, буд. 8, Київський район, м. Донецьк, 
Донецької області. Явка до суду є обов’язковою. В 
разі неявки відповідача в судове засідання справа 
буде розглянута за його відсутності.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Романко Олексан-
дра Павловича, Романко Володимира Павловича, Роман-
ко Жанну Володимирівну, як відповідачів в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/14686/17 за позовною 
заявою представника позивача Публічного акціонерного 
товариства «Державний ощадний банк України» в особі 
філії Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» 
Оверчук Олександра Михайловича до Романко Олексан-
дра Павловича, Романко Володимира Павловича, Роман-
ко Жанни Володимирівни про стягнення заборгованості 
за договором відновлюваної кредитної лінії № 251/Зд/07 
від 30.05.2007 року, що відбудеться 19 грудна 2017 ро-
ку о 10.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської 
області викликає як відповідача Тарбу Давида Анатолійови-
ча (останнє відоме суду місце проживання: вул. Героїв Дні-
пра, 31/2, м. Переяслав-Хмельницький) в судове засідання 
по цивільній справі за позовом Зінченко Юлії Олександрів-
ни до Тарбу Давида Анатолійовича, Куста Романа Вікторо-
вича, третя особа: Переяслав-Хмельницький міськрайонний 
відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного 
територіального управління юстиції у Київській області, про 
виключення відомостей з актового запису про народження 
дитини.

Судове засідання відбудеться 18 січня 2018 року о 12 год. 
45 хв. в приміщенні Переяслав-Хмельницького міськрайон-
ного суду Київської області за адресою: Київська область,  
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 
65.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу бу-
де розглянуто за його відсутності на підставі наявних у спра-
ві доказів.

Суддя Я. І. Керекеза

Святошинський районний суд м. Києва викликає 
Савченко Ольгу Віталіївну, Савченка Володимира 
Володимировича, Савченко Вікторію Володимирів-
ну, останнє відоме місце реєстрації: вул. Серпова, 9, 
гурт., кімн. 4, м. Київ, що судове засідання щодо роз-
гляду цивільної справи № 2/759/4201/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Трест «Київ-
міськбуд-2» до Савченко Ольги Віталіївни, Савченка 
Володимира Володимировича, Савченко Тетяни Во-
лодимирівни, Савченко Вікторії Володимирівни про 
виселення без надання іншого жилого приміщення 
відбудеться 28 травня 2018 року о 12 год. 30 хв.

Просимо Савченко Ольгу Віталіївну, Савченка Во-
лодимира Володимировича, Савченко Вікторію Во-
лодимирівну з’явитися до Святошинського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Ко-
ласа, 27-А, зал № 3, з собою мати документ, який по-
свідчує особу.

Суддя Величко Т. О.

Чутівський районний суд Полтавської області в цивільній 
справі № 550/957/17 за позовом Молчанова Олександра Вікто-
ровича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізинго-
ва компанія» «Авто Лайф» про розірвання мирової угоди та стяг-
нення заборгованості викликає в судове засідання як відповіда-
ча Товариство з обмеженою відповідальністю «Лізингова компа-
нія» «Авто Лайф» (останнє відоме зареєстроване місце реєстра-
ції: вул. Лінійна, 17, офіс 107, м. Київ).

Судове засідання відбудеться 20 грудня 2017 року о 09 годині 
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: смт Чутове, вул. Набе-
режна, 15, Чутівського району, Полтавської області.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки 
в судове засідання.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача у спра-
ві Товариства з обмеженою відповідальністю «Лізингова компа-
нія» «Авто Лайф», він вважається повідомленим про час та міс-
це розгляду справи і у випадку неявки або неподання відповід-
ного клопотання, справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Ланна Я. О.
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У музеї працюватиме  
квадрокоптер 

Іванка МІЩЕНКО  
для «Урядового кур’єра»

НА ЧАСІ. Лисичанський міський краєзнавчий музей отримав 
квадрокоптер, фото- та відео обладнання, проектор, ноутбуки, 
планшети, принтер, електронний мікроскоп та низку інших су-
часних ґаджетів. Цю техніку музей вже почав використовувати 
для організації воркшопу «Музейна лабораторія», яка займати-
меться науково-просвітницькою та дослідницькою діяльністю та 
працює з навчальними закладами області. «Нове обладнання 
буде доступним не тільки для музейних працівників, ми мали на 
меті що цими інструментами зможе користуватися широке коло 
людей, щоб вони були зацікавлені прийти в музей і згодом ста-
ли такими собі дослідниками рідного краю», — наголошує керів-
ник другого етапу проекту «Заново відкриваємо історичну спад-
щину Східної України — Музей відкрито на ремонт II» Леонід Ма-
рущак. Директорка Лисичанського міського краєзнавчого музею 
Ніна Бондар підтвердила, що нові пристрої істотно допомага-
ють у роботі. Наприклад, за допомогою електронного мікроско-
па, який має функцію збільшення у 200 разів, музейники змогли 
розшифрувати написи на старовинній мапі. А юних відвідувачів 
одразу зацікавив квадрокоптер. Школярі вважають,  що зараз, 
коли унікальний пейзаж старопромислового Донбасу так наочно 
змінюється, це можна фіксувати саме за допомогою такого при-
строю. Але дорослі налаштовані реалістичніше: для такої робо-
ти треба мати дозвіл штабу АТО. Запит про нього вже зроблено. 

Суперники відомі
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

ЖЕРЕБКУВАННЯ. Футболісти донецького «Шахтаря» в 1/8 
фіналу Ліги чемпіонів УЄФА зіграють з італійською «Ромою». 
Так вирішило жеребкування, яке відбулося учора в швейцар-
ському Ньйоні. У церемонії взяли участь 16 команд, які сфор-
мували вісім пар. Перші матчі відбудуться 13 — 14 та 20 — 21 
лютого, повторні — 6 — 7 та 13 — 14 березня. А футболісти ки-
ївського «Динамо»  в 1/16  Ліги  Європи зустрінуться з грець-
ким АЕКом. Перші матчі пройдуть 15 лютого («Динамо» зіграє 
у гостях), повторні — 22 лютого.

ПОГОДА НА ЗАВТРА
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 13 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  +3 +3  +8 Черкаська -2  +3 +3  +8
Житомирська -2  +3 +3  +8 Кіровоградська -2  +3 +5  +10
Чернігівська -2  +3 +2  +7 Полтавська -2  +3 +4  +9
Сумська -2  +3 +2  +7 Дніпропетровська +1  +6 +5  +10
Закарпатська -2  +3 +3  +8 Одеська -1  +4 +6  +11
Рівненська -1  +4 +2  +7 Миколаївська +2  +7 +7  +12
Львівська -1  +4 0  +5 Херсонська +2  +7 +8  +13
Івано-Франківська -2  +3 +2  +7 Запорізька +2  +7 +7  +12
Волинська -1  +4 0  +5 Харківська -1  +4 +4  +9
Хмельницька -2  +3 +3  +8 Донецька 0  +5 +5  +10
Чернівецька -2  +3 +3  +8 Луганська 0  +5 +5  +10
Тернопільська -2  +3 +3  +8 Крим +3  +8 +10  +15
Вінницька -2  +3 +3  +8 Київ 0  +2 +5  +7

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ

ПРОСТО LOMA. Чемпіон світу в другій напівлегкій вазі за вер-
сією WBO Василь Ломаченко піднявся на другий рядок незалеж-
ного комп’ютерного рейтингу кращих боксерів світу незалежно 
від вагової категорії, повідомляє портал BoxRec.

Після перемоги українця технічним нокаутом  над кубинцем Гі-
льєрмо Рігондо авторитетний ресурс поліпшив рейтинг Василя до 
861 пункту. Українець обійшов Геннадія Головкіна і Теренса Кроу-
форда й опинився позаду Сауля Альвареса, який провів уп’ятеро  
більше професіональних боїв. «Рігондо боксер топ-рівня. Він ко-
роль, але у своїй ваговій категорії.  Це не велика перемога для 

мене, так як він з іншої ваги. Що далі? Я готовий до будь-яких ви-
пробувань, а імена суперників зазвичай називає мій промоутер 
Боб Арум», — прокоментував  Василь те, що сталося  в рингу ле-
гендарної арени Madison Square Garden в Нью-Йорк. А Боб Арум 
уже розповів про найближчі плани Ломаченка: «Тепер він пере-
йде в легку вагу, і ми кинемо виклик чемпіону WBA Хорхе Ліна-
ресу. Або ж ми кинемо виклик Майкі Гарсії. Вони хороші боксе-
ри, але Ломаченко особливий. Ви більше ніде такого не побачи-
те…  Можливо, Ломаченко перейде в першу напівсередню вагу. 
Він зробить те, що зробив з Рігондо, з будь-яким суперником...».

Дніпру оберуть туристичний імідж
Марія ЛАГІДНА 

для «Урядового кур’єра»

ПЕРСПЕКТИВА. Страте-
гію туристичного потенціалу 
міста Дніпра на 2018—2027 
роки та Програму активіза-
ції туристичного потенціалу 
на 2018—2020 роки ухвалили 
депутати Дніпровської місь-
кради. Туристичний імідж міс-
та планують сформувати про-
тягом десятиліття. До роботи 
долучатимуть бізнес і громад-
ськість. У міськраді переко-
нані: розвиток туризму дасть 
змогу не лише створити нові 
робочі місця, а й підняти про-
фесійний рівень та конкурен-
тоспроможність міста, повідо-
мляє Укрінформ.

Один із напрямів стратегії 
— так званий МІСЕ-туризм, 

зустрічі, конференції та фо-
руми. Парки, річка, історичні 
пам’ятки від епохи козацтва 
до новітньої історії, а також 
археологічні пам’ятки (їх при-
близно 20).

Автори стратегії пропону-
ють кілька варіантів туристич-
ного іміджу Дніпра: форпост 
нації, осередок патріотизму, 
місто-космос, де багато мож-
ливостей для ініціативних лю-
дей, а також місто, де пере-
тинаються різні культури та 
стилі життя. Утім, остаточний 
імідж ще треба сформувати, 
наголошують у міськраді.

Тут зазначили, що мож-
ливими концепціями мо-
жуть бути автобусні екскур-
сії, відвідини музеїв з розпо-
відями про героїзм військо-
вих, лікарів та волонтерів у 

зоні АТО та під час Револю-
ції гідності.

Автори стратегії пропону-
ють такі ідеї, як «Дніпро єв-
рейський», де передбачено 
екскурсії до культурного цен-
тру «Менора» й частування 
стравами національної єврей-
ської кухні, «Дніпро німець-
кий» — відвідини ботанічно-
го саду ДНУ та євангельсько-
лютеранської церкви, екскур-
сії місцями, пов’язаними з ет-
нічними німцями. «Дніпро га-
строномічний» — заохочення 
креативних підходів у ресто-
ранному бізнесі, розвиток ло-
кальної кухні. «Дніпро іннова-
ційно-космічний» — відвіду-
вання ракетобудівного комп-
лексу ВО «Південмаш» і КБ 
«Південне», а також Націо-
нального центру аерокосміч-

ної освіти молоді ім. О.М. Ма-
карова та участь у тематич-
них наукових конференціях.

Серед перспектив — роз-
виток річкового транспорту і 
спортивного потенціалу річки: 
екскурсії акваторією, а також 
яхтинг і каякінг.

У межах програми запла-
новано налагодити робо-
ту туристично-інформаційно-
го центру, розвивати систему 
туристичної навігації, розро-
бити документацію створен-
ня виставкового та історико-
культурного центрів «Парк то-
талітарного періоду» і «Стара 
Самарь».

Як зазначено в повідомлен-
ні прес-служби міської ра-
ди, на фінансування першого 
етапу програми передбачено 
21 мільйон гривень.

Шевченків університет подвоїть підготовку 
фахівців з телекомунікації

Оксана ГОЛОВКО,  
«Урядовий кур’єр»

НАСІННЯ ДЛЯ МАЙБУТ-
НЬОГО. Телекомунікаційна га-
лузь України входить в  актив-
ну стадію розвитку, що дедалі 
більше  потребуватиме профе-
сійних кадрів для запуску ме-
реж четвертого та п’ятого по-
коління. Компанія Huawei про-
довжить інвестувати в майбут-
ніх українських інженерів з те-
лекомунікацій у рамках про-
екту «Насіння для майбутньо-
го». За два роки у фінальний 
частині проекту взяли участь 

представники 12 кращих уні-
верситетів та академій із 9 
міст. Побували у КНР 20 сту-
дентів 10 вишів із 7 міст. Хлоп-
ці та дівчата зі всієї України — 
від Львова до Покровська, від 
Одеси до Полтави — стали 
справжніми друзями. Адже са-
ме на чужині вони зрозуміли, 
що їх об’єднує Україна.

Аби підсилити інтеграційний 
ефект «Насіння для майбут-
нього» Київський національ-
ний університет імені Тараса 
Шевченка та «Хуавей Украї-
на» провели днями зустріч із 
керівниками і  студентами 12 

вишів-партнерів цієї програ-
ми з нагоди завершення цьо-
горічного її етапу. Йшлося про 
попередні підсумки проекту та 
можливості співробітництва 
між освітою та бізнесом у ви-
гляді спільних та грантових 
програм.

Під час заходу відбуло-
ся відкриття другого кла-
су Авторизованої інформа-
ційної та мережевої академії 
Huawei (HAINA) на факульте-
ті радіофізики, електроніки 
та комп’ютерних систем Київ-
ського національного універ-
ситету імені Тараса Шевчен-

ка. Перший клас працює тут з 
2012 року. Щорічно курси ме-
режевих технологій закінчу-
ють 60 — 80 студентів. Другий 
клас дасть змогу вдвічі збіль-
шити кількість слухачів.

«Наша компанія  має наміри 
розширювати  програму. Ми 
вважаємо, що більше моло-
дих талантів повинні мати змо-
гу зробити свій внесок у розви-
ток інформаційно-комунікацій-
них технологій  і сприяти роз-
виткові України як цифрового 
суспільства», — наголосив ди-
ректор «Хуавей Україна» Чжоу 
Хаодзе.


