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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Усі процедурні моменти 

слід вирішити  
до 1 червня.  

 І до кінця року треба, 
щоб пасажири могли 

користуватися якісним 
залізничним 

транспортом».

Електронні розрахунки 
набувають популярності 

ОБІГ. Частка безготівкових розрахунків в Україні з викорис-
танням платіжних карток торік зросла до 39,3% (на 3,8% з по-
чатку 2017 року). Загалом за останні п’ять років цей показник 
зріс більш ніж утричі. Торік українці здійснили понад 3 мільярди 
операцій з використанням платіжних карток, емітованих укра-
їнськими банками, на суму 2125 млрд грн (відповідно на 23% 
і 31,9% більше порівняно з 2016-м). Зафіксовано й стабільну 
динаміку зростання саме безготівкових розрахунків: за 2017-й 
кількість таких операцій зросла на 30,2%, а обсяг — на 46,2%. 
Найбільший обсяг безготівкових операцій припав на розрахун-
ки в інтернеті — 38,8%. А найбільшу кількість таких операцій 
здійснено в торговельній мережі — 50,6%.

Розвивається й платіжна інфраструктура, повідомляє прес-
служба Нацбанку. Кількість підприємств торгівлі та сфери по-
слуг, де клієнти можуть розраховуватися платіжними картка-
ми, зросла торік на 27,8 тисячі (на 19,1% порівняно з 2016 ро-
ком) і становила 173,8 тисячі.

2393 
українські пари взяли шлюб у День 

усіх закоханих. Зокрема 349 пар 
скористалися послугою Мін’юсту 

«Шлюб за добу» 

НА ЧАСІ. «Урядовий кур’єр» дізнався, що потрібно  
для ефективнішої роботи в напрямі звільнення політичних 
в’язнів 

Як урятувати  
бранців Кремля?

Прем’єр-міністр про швидкісну лінію залізничного 
сполучення між столицею та аеропортом «Бориспіль»
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ДОКУМЕНТИІНФОГРАФІКА

Указ Президента України «Про звільнення  
в запас військовослужбовців строкової служби, 
строки проведення чергових призовів та чергові 
призови громадян України на строкову військову 
службу у 2018 році»
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн

на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн

на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ОГОЛОШЕННЯ  
щодо продажу на відкритих торгах (аукціоні) з продажу прав вимоги АКБ «НОВИЙ»: 

F03G12475 Право вимоги за кредитним договором №2822608/02; F03G12476 Право вимоги за кредитним 
договором №1242806/02; F03G12477 Право вимоги за кредитним договором №4008/01; F03G12478 Право 
вимоги за кредитним договором №77-06-Г; F03G12479 Право вимоги за кредитним договором №2318308/01 
та кредитним договором № 3322108/01; F03G12480 Право вимоги за кредитним договором №114-06-В 
та кредитним договором № 169-07-Г; F03G12481 Право вимоги за кредитним договором № 772414/К1; 
F03G12482  Право вимоги за кредитним договором № 3508/01; F03G12483 Право вимоги за кредитним до-
говором № 51-07-Г; F03G12484 Право вимоги за кредитним договором № 119707/01; F03G12485 Право ви-
моги за кредитним договором № 115-07-Г; F03G12486 Право вимоги за кредитним договором № 1808/01; 
F03G12487 Право вимоги за кредитним договором № 3546208/01; F03G12488 Право вимоги за кредит-
ним договором № 44207/01; F03G12489 Право вимоги за кредитним договором № 2812908/01; F03G12490 
Право вимоги за кредитним договором № 62059; F03G12491 Право вимоги за кредитним договором  
№ 1613513/К2 та кредитним договором №41-06/кл; F03G12492 Право вимоги за кредитними договорами  
№ 06-6-63\23; № 87907/01; № 16908/01; № 4808/01; № 06-6-63\26; № 06-6-62\82; № 5208/01; № 06-6-62\83; 
№ 06-6-63\69; F03G12493 Право вимоги за кредитними договорами № 351808/01; № 1421306/01; F03G12494 
Право вимоги за кредитними договорами № 95307/01; № 06-6-63\144; F03G12495 Право вимоги за кредитни-
ми договорами № 59-07-Г; № 3408/05; F03G12496 Право вимоги за кредитними договорами № 2875108/01;  
№ 3542208/01; № 2806708/01; № 3526408/01. 

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: www.prozorro.sale. 
Умови продажу: 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/208-akb-novyy/33852-asset-sell-id-153884   
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/208-akb-novyy/33792-asset-sell-id-153663 
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/208-akb-novyy/33836-asset-sell-id-153771 
Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону 26.02.2018 р. Час проведення від-

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Оганесян Роберт Рувінович, 23.07.1990 р.н., уро-

дженець м. Миколаївка Донецької області, зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Миколаївка,  
пров. Шкільний, буд. 1, кв. 32/33, на підставі ст.ст. 133, 
135 та 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитись 
22.02.2018 року, 23.02.2018 року та 24.02.2018 року 
у період часу з 09 год. 00 хв. по 18 год. 00 хв. до кабі-
нету № 6 3-го відділення (з дислокацією в м. Крама-
торськ) слідчого відділу 2-го управління (з дислока-
цією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ Укра-
їни в Донецькій та Луганській областях за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого, 
буд. 56а, до слідчого Бичкова Максима Сергійовича, 
для  проведення слідчих дій за Вашою участю у кри-
мінальному провадженні № 22017050000000262 в 
якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 110 КК України. У разі неприбуття на 
виклик або ухилення від явки на виклик настають на-
слідки, передбачені ст.139 КПК України із можливіс-
тю застосування приводу та здійснення подальшого 
спеціального судового провадження. При наявності 
поважних причин, що перешкоджають явці за викли-
ком у визначений строк, Вам необхідно заздалегідь 
повідомити слідчого про причини свого неприбуття 
за тел. (06264) 3-03-33.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Колодія Ана-
толія Миколайовича як обвинуваченого в судове за-
сідання по кримінальній справі № 334/8961/16-к за 
обвинувальним актом у кримінальному проваджен-
ні стосовно Колодія Анатолія Миколайовича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, що відбудеться 22 лютого 2018 
року о 09.00 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Аніщенка 
Тараса Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолійо-
вича, Скребцова Владислава Юрійовича як обвину-
вачених у судове засідання по кримінальній справі  
№ 420/2149/16-к за обвинувальним актом у кри-
мінальному провадженні стосовно Аніщенка Тара-
са Анатолійовича, Одарченка Сергія Анатолійови-
ча, Скребцова Владислава Юрійовича за ч. 2 ст. 110 
КК України, що відбудеться 21 березня 2018 року о 
10.45 год.

Суддя О. М. Попова

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

області судді Скрипника С. М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/8740/16-к стосовно Камаєва 
Павла Павловича, 21.08.1980 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2  
ст. 262 КК України. Обвинувачений Камаєв П. П. зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. Луганськ, сел. Юві-
лейне, вул. Карла Маркса, буд. 4.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Камаєва Павла 
Павловича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 2 
березня 2018 року о 10.00 год. у залі Сватівського районно-
го суду Луганської області за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 426/18928/17 стосовно Горбатенкова Ігоря Васильовича, 
16.05.1962 року народження, місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, кв-л Степний, б. 18, кв. 171, Горбатен-
кова Ігоря Васильовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яким 
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в поряд-
ку, передбаченому ст. 297-1  КПК України.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Горбатенкова Іго-
ря Васильовича, 16.05.1962 року народження, місце реє-
страції: Луганська область, м. Луганськ, кв-л Степний, б. 18, 
кв. 171, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 21 бе-
резня 2018 року на 15.30 годину в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

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

області судді Половинка В. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/18914/17 стосовно Єременка 
Андрія Миколайовича, 08.11.1980 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Єременко A. M. зареєстрований за 
адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Дми-
трівка, вул. Леніна, буд. 70.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Єременка Андрія 
Миколайовича в підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 21 березня 2018 року о 14.30 год. у залі Сватівського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

ПОВІСТКА 
про виклик обвинуваченої

Рубіжанський міський суд Луганської області при здій-
сненні судового провадження, викликає як обвинувачену 
Горбенко Олену Вікторівну, 02.07.1968 року народження, за-
реєстровану за адресою: Луганська область, м. Золоте (4), 
вул. Красноармійська, 5/58, за матеріалами кримінального 
провадження № 425/1770/17, 1-кп/425/68/18 на підставі об-
винувального акта відносно Горбенко О.В. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Обвинуваченій Горбенко О.В. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 5 березня 2018 
року об 11 год. 15 хв. у приміщенні Рубіжанського місько-
го суду за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Ми-
ру, 34. Після опублікування оголошення в пресі, обвинуваче-
на вважається повідомленою про дату, час та місце розгля-
ду справи. У разі неявки обвинуваченої справу буде розгля-
нуто за її відсутності.

Суддя Я. М. Синянська

Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя (адреса суду: 87505, Донецька 
обл., м. Маріуполь, пр-т Перемоги, 6) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

12.03.2018 о 09:30 до Апаліков Олександр Миколайович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, пров. 3 Інтернаціоналу, буд. 4) 
справа № 265/7427/17, суддя Щербіна А. В.

 12.03.2018 о 09:45 до Пойманов Андрій Олександрович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 87505, Донецька обл., м. Маріуполь, пров. Банний, буд. 5) справа  
№ 265/7394/17, суддя Щербіна А. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Краматорський міський суд Донецької області викликає як обвинуваче-
ного Колеснікова Максима Петровича, 03.02.1980 року народження (остан-
нє відоме місце проживання — Донецька область, м. Донецьк, вул. Павло-
дарська, 12/403), у вчиненні злочину, передбаченого ч. І ст. 258-3 КК Укра-
їни у підготовче судове засідання, яке відбудеться 26 лютого 2018 року  
о 15-00 годині.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу. Підготовче судове засідання відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватися за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Демидова В. К.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО  
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою: 
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-26-60) 
повідомляє Котляревського Михайла Григоровича, 19 липня 1976 року народжен-
ня, зареєстрованого за адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт Ла-
зурне, вул. Шевченка, 37, по кримінальному провадженню № 12014230000000681 
за фактом скоєння Котляревським Михайлом Григоровичем кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 5 КК України як обвинуваченого, що 26 
лютого 2018 року о 10.00 годині відбудеться спеціальний судовий розгляд у скла-
ді колегії суддів: судді-доповідача – Матвєєвої Н.В., суддів – Ведяшкіної Ю.В.,  
Чирського Г.М., в якому ваша участь обов’язкова, ухилення від явки на виклик су-
ду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) обвинуваче-
ного, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК України, є підставою для здійснення спеціаль-
ного судового провадження.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «К.І.П.» 
(код 35474775; місцезнаходження: 61082, місто Харків, вулиця Ощеп-
кова, будинок 1, квартира 13) 
ліквідується за рішенням Засновників. Ліквідатор: БОНДАРЕНКО ВА-
СИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2149502096, зареєстрований за адресою: 61082, місто Харків, 
вулиця Ощепкова, будинок 1, квартира 13. Претензії кредиторів при-
ймаються до 12.04.2018 року на адресу Товариства.

Чуднівський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 13200, Житомир-
ська обл., смт. Чуднів, вул. 50 років Жовтня, 3) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться   03.04.2018 о 09:30 до Сiнько Олександр Вiталiйович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 13253, Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт Іванопіль, вул. Калі-
ніна, 168) справа № 294/1382/17, суддя Мандро О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на 
підставі ст. 169 ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (м. Маріуполь, 
проспект Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» до Скоблової Олени Василівни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачка у справі – Скоблова Олена Василівна, 19.07.1959 р.н., 
викликається на 22 лютого 2018 року о 09.30 годині та на 1 березня 
2018 року о 08.30 годині до Орджонікідзевського районного суду міс-
та Маріуполя Донецької області для участі у розгляді справи по суті. 

Суддя Шиян В. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викли-
кає Шубіна Олександра Васильовича як обвинуваченого в судове засідан-
ня по кримінальній справі № 426/15/16-к за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні стосовно Шубіна Олександра Васильовича за ч. 1  
ст. 109, ч.  2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 6 березня 2018 
року об 11.30 год.

Суддя О. М. Попова

Приморський районний суд м. Одеси викликає Бальжика Едуар-

да Степановича як відповідача по справі № 522/190/18-ц за позо-

вом Бальжик Ірини Олександрівни до Бальжика Едуарда Степано-

вича про стягнення аліментів. Засідання відбудеться 13.03.2018 р. о 

10.00 год. у приміщенні Приморського райсуду м. Одеси за адресою:  

м. Одеса, вул. Балківська, 33, зал № 212.

Суддя В. І. Загороднюк

Краматорський міський суд Доне-
цької області (84000, м. Краматорськ, 
вул. Маяковського, 21) 28.02.2018 р. 
о 15.00 год. розглядає кримінальну 
справу за обвинуваченням Беспрос-
курного Дениса Леонідовича за ст.ст. 
258-3 ч. 1, 187 ч. 4 КК України. Явка 
обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

АТ «ПАРИТЕТ» 
(код ЄДРПОУ 24141062) 
оголошує про скликання 

загальних зборів товариства 
з питань зміни назви товариства 

та внесення змін до Статуту. Збори 
відбудуться 04 квітня 2018 року 
о 10.00 за адресою: м. Харків, 
проспект Московський, 257.

Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» повідомляє, що 05 березня 2018 року об 11-00 в приміщенні біржі (м. Київ, вул. Велика Васильків-
ська, 5, приміщення 6Б, 5-й поверх, торговий зал ТБ «Київська агропромислова біржа») відбудеться цільовий аукціон з продажу майна платника податків, 
яке перебуває у податковій заставі, та належить на праві власності ТОВ «Оріон Сервіс» (код ЄДРПОУ 31485814), а саме:

№
п/п

№
лота Продавець Назва майна та його характеристика

Кількість,
лотів,  
шт.

Початкова 
ціна за один 

лот, грн.
в т.ч. ПДВ

№ та дата 
акта опису 

майна

1 1 Головне 
управління 

ДФС  
у м. Києві 

Гаражі для автомашин, заправна станція, літера «И», які розташовані за адресою:  
м. Київ, вул. Івана Федорова, 31. Площа – 146,0 кв.м., фундамент – бетонний стрічко-
вий, стіни та перегородки – цегляні та бетонні блоки, перекриття – залізобетонні пли-
ти, підлоги – цементні, інженерне забезпечення – електропостачання, кондиціювання. 
Технічний стан – задовільний.
Виробничі майстерні, склади, літера «К», розташовані за адресою: м. Київ, вул. Івана 
Федорова, 31. Площа – 397,7 кв.м., фундамент – бетонний, стіни та перегородки – це-
гляні переважно відсутні, перекриття – відсутні, підлоги – цементні, отвори – відсут-
ні, оздоблювальні роботи – відсутні, інженерне забезпечення – відсутнє. Технічний 
стан – непридатний.
Майстерні, будинок, літера «З», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Івана Федо-
рова, 31. Площа – 95,7 кв.м., фундамент – бетонний, стіни та перегородки – цегляні та 
бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, підлоги – цементні, отвори – метале-
ві, інженерне забезпечення – електропостачання. Технічний стан – не задовільний.

1  847 800,00 № 27 від   
26.11.2014, 

№ 15 від 
29.04.2015

 

Місцезнаходження майна: м. Київ, вул. Івана Федорова, 31.
Земельна ділянка, на якій розташовано майно, розташована в 84 економіко-планувальній зоні (згідно рішення Київської міської Ради №43/1877 від 

26.07.2007р.) у Голосіївському районі міста Києва. Право власності на земельну ділянку не оформлено.
Крок аукціонну становить один відсоток від початкової ціни продажу лотів.
Суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, що бажають взяти участь в аукціонних торгах, повинні сплатити на рахунок Біржі 

(№26005500086817 у ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ: 23243248) гарантійний внесок, який складає 10 відсотків від початкової ці-
ни майна.

Документацію з проведення аукціонних торгів можна одержати за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5, приміщення 6Б, 5-й поверх, а також 
з офіційного веб – сайту біржі www.visnik.kiev.ua , (тел. 044 230 95 49). 

Прийом заявок на участь в аукціонних торгах завершується 02 березня 2018 року о 17.00.
Всі витрати, пов’язані з укладанням Договору купівлі-продажу майна, його державною реєстрацією та переоформленням права власності на майно, бе-

ре на себе переможець цільового аукціону (Покупець).
Аукціонний комітет

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №242/4392/16-к 
за обвинуваченням Кострубицького О. О. за ч. 1 ст. 258-3 
КК України. Обвинувачений Кострубицький Олексій Олек-
сандрович, 24.08.1978 р.н., зареєстрований за адресою:  
м. Донецьк. в/ч Д-0065, останнє відоме місце проживання: 
м. Донецьк, вул. Роздольна, 28/126, викликається до суду на 
10.00 год. 1 березня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для 
участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик су-
ду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судово-
го провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження № 233/6019/17 
за обвинуваченням Богославської О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачена Богославська Олена Миколаївна, 
25.11.1976 р.н., останнє відоме місце проживання: Доне-
цька область, м. Макіївка, мкр-н Зелений, 62/44, викликаєть-
ся до суду об 11.00 год. 28 лютого 2018 року (корп. № 2, каб. 
№18), для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на 
виклик суду обвинуваченою та оголошення її у міждержав-
ний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення 
спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне провадження №233/1930/17 
за обвинуваченням Новікова М.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15  
ч. 5 ст. 191 КК України, Морозова В.В. за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15  
ч. 5 ст. 191 КК України. Обвинувачені: Новіков Максим Вікторо-
вич, 07.05.1984 р.н., останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк, вул. Чайкіної, 12/52; Морозов Василь Володимирович, 
07.10.1966 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, 
вул. Краснофлотська, 88а/10, викликаються до суду на 09.00 
год. 2 березня 2018 року (корп. № 2, каб. №18), для участі в су-
довому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинува-
ченими та оголошення їх у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді

Печерський районний суд м.Києва повідомляє що 
08 липня 2015 року винесено заочне рішення по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Шипі-
ленка Анатолія Геннадійовича, Петришиної Катерини 
Павлівни про стягнення заборгованості за кредитним 
договором №014/0054/74/45897 від 16.02.2006 р. По-
зовна заява ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» задово-
лена в повному обсязі. 

Суддя К. О. Москаленко 
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 18 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

ФОТОФАКТ

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області знаходиться спеці-

альне кримінальне провадження № 636/859/17 стосовно Зорі Віктора Анатолійовича, 
05.08.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Зоря В. А. зареєстрований за адресою: Харків-
ська область, м. Чугуїв, вул. Дружби, буд. 7-Б, кв. 60.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Чугуївський міський суд Харків-
ської області викликає Зорю Віктора Анатолійовича у підготовче судове засідання, 
яке відбудиться 22 лютого 2018 року о 13 год. 00 хв. в залі Чугуївського міського су-
ду Харківської області, що розташований за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, пл. 
Соборна, 2

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Карімока І. 
В., суддів Гуменного З. І., Оболєнської С. А.

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, на спадщину за законом на 
ім’я гр. Бех Галини Тимофіївни на 1/2 частину квартири за реєстром № 7-1165, ви-
дане другою нотаріальною конторою м. Києва 18.05.2006 року, після смерті чоло-
віка гр. Бех Володимира Йосиповича, вважати недійсним.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, 
викликає Віхтаря Валерія Михайловича як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальній справі № 426/4978/16-к за обвинуваль-
ним актом у кримінальному провадженні стосовно Віхтаря Валерія 
Михайловича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 5 березня 
2018 року о 10.15 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає 
Мірошниченка Дениса Миколайовича як обвинуваченого в судове засі-
дання по кримінальній справі № 426/8595/17-к за обвинувальним актом 
у кримінальному провадженні стосовно Мірошниченка Дениса Миколайо-
вича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 5 
березня 2018 року о 09.45 год.

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Тіщенко Олену Сергіївну як об-
винувачену в судове засідання по кримінальній справі № 
426/11855/16-к за обвинувальним актом у кримінальному прова-
дженні стосовно Тіщенко Олени Сергіївни за ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України, що відбудеться 6 березня 2018 ро-
ку об 11.15 год.

Суддя О. М. Попова

ДРАКОН У МІСТІ ЛЕВА. Нарешті настав Новий рік і за місячним 
східним календарем. Згідно з китайським літочисленням це 4716 рік 
— Жовтого Земляного Собаки. Вже кілька років поспіль нагоду від-
святкувати народження нового разом з Піднебесною мають львів’яни 
та гості міста.

Як повідомляє портал zaxid.net, на площі перед Львівською оперою 
знайшов собі зручне місце символ — року — червоно-золотистий пес. 
Львівський художник Богдан Мандзій  майстрував триметрову фігуру  
впродовж трьох тижнів.

«Матеріал — дерево. Це тепло і гармонія, оскільки нас зустрічає вес-
на. Червоний і золотий колір – це символи єдності України й Китаю, які 
символізують багатство і добробут наших народів», — пояснив митець.

А неповторного колориту святові додала яскрава хода драконів. У 
Китаї дракона не лише шанують, а й поклоняються йому як творцеві, 
силі й щастю. Тим часом на площі  Ринок ярмаркують: охочі мають змо-
гу  спробувати традиційні страви китайського святкового столу. Зазви-
чай, це риба, м’ясо, овочі, креветки та обов’язково — золоті пельмені.

Зорганізувала святкування у Львові  Міжнародна громадська орга-
нізація «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва» 
за підтримки посольства КНР в Україні та Міністерства культури цієї 
країни.

Гол на чужому полі — ще не перемога
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

ЄВРОКУБКИ. У четвер  
футболісти київського «Дина-
мо» зіграли внічию (1:1) пер-
ший поєдинок 1/16 фіналу ро-
зіграшу Ліги Європи УЄФА 
проти грецького АЕКа. На гол 
киянина Циганкова в першому 
таймі греки відповіли влучним 
пострілом Айдаревича на 80-й 
хвилині. Українській  команді, 
яка  до перерви  демонстру-
вала цілком прийнятну гру, не 
вдалося втримати перемогу й 
забракло  функціоналу, щоб  
пресингувати  90 хвилин.

Головний тренер дина-
мівців Олександр Хацкевич  

трагедії з цього не робить, 
адже після зимового між-
сезоння столична команда 
лише розпочинає весняний 
цикл: «Ми не виграли, але 
й не програли, адже позаду 
тільки перший тайм проти-
стояння. Вдалося забити на 
чужому полі, та не вийшло 
довести гру до перемоги. 
Потрібно було використову-
вати контратаки, грати смі-
ливіше. У другому таймі ми 
вже більше позиційно обо-
ронялися. Володіння м’ячем 
було переважно в суперни-
ка. Щодо руху, то першу гру 
хлопці витримали, і тепер із 
кожною грою маємо додава-
ти.

Зрозуміло, що рахунок піс-
ля першого тайму нас начеб-
то влаштовував, але хотіло-
ся активнішої гри, як у пер-
шому таймі у виконанні трій-
ки центральних півзахисників. 
У другому таймі суперник по-
чав грати швидше, і нам ста-
ло важче, адже це була наша 
перша офіційна гра в цьому 
році», — прокоментував пе-
ребіг і підсумок  гостьового 
матчу наставник української 
команди.

Тим часом в Україні стар-
тував черговий тур Прем’єр-
ліги. Динамівці свій поєдинок 
проведуть у неділю на «Олім-
пійському» проти «Олімпі-
ка». Підопічні Олександра 

Хацкевича мають певні ка-
дрові проблеми: троє  грав-
ців попускають гру через пе-
ребір карток. Тож на полі бу-
де певна ротація. Адже «Ди-
намо» не має права втрачати 
очки, щоб боротися за чем-
піонство. А вже після цього 
матчу тренерський штаб на-
лаштовуватиме на гру у від-
повідь з грецьким АЕКом. 
Поєдинок відбудеться 22 лю-
того на НСК «Олімпійський» 
у Києві.

Попри м’яч, забитий на чу-
жому полі, розслаблятися під-
опічним Олександра Хацкеви-
ча не можна. Адже найменша 
результативність гостей кар-
динально змінить ситуацію.

Полтавські пам’ятки позначать табличками
Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 

 «Урядовий кур’єр»

ЩОБ ЗНАЛИ. У Полта-
ві, як і у Львові, на історич-
ні будівлі прикріплять інфор-
мативні таблички. Рішен-
ня про це прийняли на за-
сіданні консультативної ра-
ди з питань охорони куль-
турної спадщини в Полтав-
ській облдержадміністрації. 
Такі таблички з’являться на 
Білій альтанці, будівлях об-
ласного архіву, Полтавсько-

го краєзнавчого музею й му-
зею авіації та космонавтики, 
місцевих пам’ятниках.

Усього в проекті «Істо-
рія полтавських вулиць» 22 
об’єкти. Відповідні тексти на 
табличках напишуть україн-
ською та англійською мова-
ми. Також на них нанесуть 
QR-коди, з допомогою яких 
можна буде отримати додат-
кову інформацію, зокрема по-
бачити будівлю в розрізі та її 
первісний вигляд. Також на 
сайті розміщуватимуть ві-

деопрезентацію 3D-моделі 
об’єкта.   

Таблички зроблять анти-
вандальними — з акрилу, за-
втовшки 8 міліметрів. Відпо-
відно текст про історичний 
об’єкт нанесуть з внутріш-
нього боку таблички, щоб ніх-
то не міг його подряпати. Для 
людей з обмеженими можли-
востями комісія передбачила 
варіант аудіосупроводу. Голо-
ва Полтавської ОДА Валерій 
Головко зазначив, що такий 
проект допоможе відкрити 

Полтаву як для її жителів, так 
і для туристів: «Історія Полта-
ви — у людях, які тут жили, і 
будівлях довкола. Тому хо-
четься, щоб цю історію мак-
симально популяризували, і 
проект допоможе в цьому».

Отже, рішення прийнято, 
тепер фахівці Полтавсько-
го краєзнавчого музею ма-
ють підготувати тексти, аби 
вони відповідали історичній 
дійсності. У цій роботі їм до-
поможуть науковці обласно-
го центру.


