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Посол України в Канаді про необхідність аналогічних 
кроків у відповідь з українського боку  

ВиконаВчий директор 
асоціації «річки України» 
дмитро коЗаченко:  
«Модернізація нашої 
річкової галузі — 
це її європейське 
майбутнє» 

Територією України протікають три судноплавні річки, 
причому дві з них входять в ТОП-5 найбільших євро-

пейських річок. Нині маємо шанс перетворити вітчизня-
ний річковий транспорт на повноцінного учасника тран-
спортної інфраструктури країни. Що для цього потрібно, 
«Урядовий кур’єр» з’ясовував у виконавчого директора 
Асоціації «Річки України» Дмитра КОЗАЧЕНКА.

УК Дмитре Володимировичу, яка в Україні ситуація з 
використанням річкового транспорту?
— Хоч маємо, окрім Дніпра, що в нас є найбільшою річкою, 
ще дві великі судноплавні, для перевезення вантажів на по-
вну потужність їх не використовують. За пропускної спро-
можності 60 мільйонів тонн у 2000 році було перевезено 
всього 8,3 мільйона, а позаторік ще менше — лише 3 міль-
йони тонн. Та вже з наступного ми прогнозуємо зростан-
ня річкових вантажоперевезень. Це пов’язано передусім зі 
зростанням тарифів на залізничні та автоперевезення. 

УК Як необхідно готуватися до збільшення наванта-
ження на річки?
— Сьогодні понад 80% українських суден морально і фізич-
но застарілі, термін їхньої експлуатації перевищує 20 років. 
На Дніпрі є судноплавні шлюзи, вік яких теж наближаєть-
ся до граничного — 70 років. Деякі фахівці ствер-
джують, що подальша експлуатація таких шлю-
зів загрожує реальною техногенною катастрофою. 
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Вибори в криму — шлях до самознищення рФ 
ПРАВО. Верховна Рада ухвалила заяву з приводу невизна‑

ння Україною легітимності виборів до Державної думи РФ сьо‑
мого скликання, їхніх результатів, правових наслідків та, відпо‑
відно, складу, повноважень, актів і рішень Держдуми РФ. За 
таке рішення проголосували 264 народних депутати із 325, за‑
реєстрованих у сесійній залі.

З огляду на незаконне проведення виборів на тимчасово 
окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Се‑
вастополь, вибори до Держдуми РФ сьомого скликання є пору‑
шенням Конституції та законодавства України, основних прин‑
ципів і норм міжнародного права, Статуту ООН, Гельсінсько‑
го Заключного акта, Будапештського меморандуму 1994 ро‑
ку, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН про територіальну 
цілісність України № 68/262, ухваленої 27 березня 2014 року 
на 68‑й сесії Генеральної Асамблеї ООН, та інших міжнарод‑
но‑правових актів.

Верховна Рада звертається до Ради Безпеки і Генеральної 
Асамблеї ООН, парламентів іноземних держав, парламент‑
ських асамблей та міжнародних організацій із закликом не ви‑
знавати легітимність російських виборів.

На зухвалі дії РФ у Криму відреагували відповідним чином 
зовнішньополітичні відомства Великої Британії та Польщі. Там 
не визнали результатів недільних виборів, мотивуючи свої рі‑
шення тим, що їх було проведено «на території Кримсько‑
го півострова, який на законних підставах належить Україні… 
А анексія Криму Росією у березні 2014 року була незаконною 
та неправомірною, і залишається такою донині».

«Збереження суверенітету України — найважливіша умов а 
мирного врегулювання російсько‑українського конфлікту. 
У зв’язку з цим вибори депутатів, що представляють окупо‑
вані території, ставлять під сумнів їхню легітимність», — цитує 
У НІАН текст заяви польського МЗС.
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ЦИТАТА ДНЯ

андрій ШеВченко:

ЦИФРА ДНЯ

179 787  
військовослужбовців і працівників 

Збройних сил України отримали статус 
учасника бойових дій від початку 

проведення АТО

«Канадський 
уряд вніс на ратифікацію 

до парламенту Угоду 
про вільну торгівлю між 

Україною та Канадою, — 
це зроблено у перший 

день осінньої сесії 
парламенту».

індикатор людяності

ДОКУМЕНТИ

Постанова КМУ «Про внесення змін до Положення 
про порядок призначення та надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»

Президент запросив 
американських 
партнерів до участі 
у вітчизняній програмі 
приватизації

МЕТА

ЦІННОСТІ. Ставлення до тварин — ілюстрація 
морального здоров’я людей
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 вересня 2016 р. № 635

Київ
Про внесення змін до Положення 

про порядок призначення та надання 
населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного

побутового палива
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про порядок призначення та надання населенню

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних по-
слуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жов-
тня 1995 р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, при-
дбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»
(ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число
39, с. 17; 2006 р., № 50, ст. 3327; 2007 р., № 39, ст. 1552; 2009 р., № 37, 
ст. 1251; 2015 р., № 22, ст. 607, № 55, ст. 1791, № 78, ст. 2614; 2016 р.,
№ 35, ст. 1368), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 8 вересня 2016 р. № 635

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок призначення

та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,

твердого та рідкого пічного побутового палива
1. У пункті 8:
1) в абзаці першому слова «нарахованих особам доходів» замінити сло-

вами і цифрами «доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку
станом на 1 січня року, за який враховуються доходи,»;

2) абзац другий після слів «незалежно від форм власності» доповнити
словами «, вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок,
протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачу-
ються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкод-
ження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків».

2. У пункті 12:
1) абзаци третій — п’ятий викласти в такій редакції:
«Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року, за

який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний
сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для пра-
цездатних осіб станом на 31 грудня цього ж року, або в якої відсутні до-
ходи, але вона навчалася за денною формою навчання у
загальноосвітньому, професійно-технічному, вищому навчальному закладі,
для розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається
на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних
осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призна-
чення субсидії.

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року, за
який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний
сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для пра-
цездатних осіб станом на 31 грудня цього ж року, але яка протягом зазна-
ченого періоду отримувала хоча б один з наступних видів доходу: пенсію,
стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам
з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II
групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права
на пенсію та інвалідам, допомогу по безробіттю або будь-які доходи, от-

римані особою, яка не досягла 18-річного віку станом на 31 грудня року,
за який враховуються такі доходи, то у розрахунок субсидії включаються
фактичні розміри отриманих такими особами доходів.

Якщо в особи, яка досягла 18-річного віку станом на 1 січня року, за
який враховуються доходи для призначення субсидії, відсутні доходи, для
розрахунку субсидії середньомісячний дохід такої особи визначається на
рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездат-
них осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для при-
значення субсидії. В окремих випадках за рішенням районних, районних у
мм. Києві і Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними утворю-
ються, для осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життє-
вих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний
сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються до-
ходи.»;

2) у першому реченні абзацу шостого слова «на відповідний місяць» за-
мінити словами і цифрами «станом на 31 грудня року, за який врахову-
ються доходи»;

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:
«Для осіб, які протягом року, за який враховуються доходи для призна-

чення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісяч-
ний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) такою особою
доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який
враховуються доходи.

У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непра-
цюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її серед-
ньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що
передує місяцю, з якого призначається субсидія.».

3. У пункті 13:
1) абзац п’ятий замінити абзацами такого змісту:
«Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані структурному під-

розділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації заяв-
ника (орендарі — за місцем проживання) поштою або в електронній формі
через офіційний веб-портал Мінсоцполітики або інтегровані з ним інфор-
маційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з
накладенням електронного цифрового або електронного підпису, створе-
ного шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних
даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням
електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських
даних банків.

У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікацій-
них систем заяви та декларації, в яких відсутній електронний цифровий
або електронний підпис із застосуванням електронної системи ідентифі-
кації, що використовує базу клієнтських даних банків, субсидія признача-
ється лише після підпису зазначених документів у місячний строк, зокрема
під час складання акта обстеження матеріально-побутових умов домогос-
подарства. У разі непідписання в зазначений строк заяви і декларації по-
даються нові заява і декларація.».

У зв’язку з цим абзаци шостий — вісімнадцятий вважати відповідно аб-
зацами сьомим — дев’ятнадцятим;

2) в абзаці п’ятнадцятому слова «служб зайнятості населення» замінити
словами «ДФС, Пенсійного фонду України, центрів зайнятості, фондів со-
ціального страхування, виконавчої служби»;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Списки осіб, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на

оплату житлово-комунальних послуг, подаються структурним підрозділом
з питань соціального захисту до житлово-експлуатаційних організацій, жит-
лово-будівельних (житлових) кооперативів, об’єднань співвласників бага-
токвартирного будинку, управителів, підприємств та організацій,
організацій, що надають житлово-комунальні послуги.».

4. Пункт 14 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого
змісту:

«Особа, що не згодна з рішенням про проведення розрахунку субсидії
на наступний період та має додаткові обставини, які безпосередньо впли-
вають на визначення розміру сукупного доходу за попередній період, по-
відомляє про це структурний підрозділ з питань соціального захисту та
подає відповідні підтвердні документи для проведення перерахунку субсидії
в межах строку призначення.».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — двадцять восьмий вважати від-
повідно абзацами дванадцятим — двадцять дев’ятим.

5. Пункт 20 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«у разі отримання структурним підрозділом з питань соціального захисту

населення за запитом інформації про збільшення чисельності зареєстро-
ваних у житловому приміщенні осіб — з місяця, що настає за місяцем, в
якому відбулися зміни;».

У зв’язку з цим абзаци шостий — одинадцятий вважати відповідно аб-
зацами сьомим — дванадцятим.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 липня 2016 р. № 556-р

Київ
Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

Відповідно до статей 93, 122, 123, 134 і 149 Земельного кодексу України
надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Папернянський
кар’єр скляних пісків» на розроблення з урахуванням вимог державних
стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки площею 30 гектарів (землі державної влас-
ності лісогосподарського призначення (ліси), що перебуває у постійному
користуванні державного підприємства «Добрянське лісове господарство»,
розташованої на території Ріпкинського району Чернігівської області, з по-
дальшою передачею її зазначеному товариству в оренду із зміною цільо-
вого призначення на строк дії спеціального дозволу на користування
надрами від 28 лютого 2003 р. № 2933 для розробки Грибово-Руднянського
родовища скляних пісків.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Папернянський кар’єр скля-
них пісків» передбачити у зазначеному проекті землеустрою розрахунок
розміру втрат лісогосподарського виробництва та збитків, що будуть зав-
дані державному підприємству «Добрянське лісове господарство» внаслі-
док вилучення земельної ділянки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 серпня 2016 р. № 590-р
Київ

Про затвердження плану 
заходів з виконання у 2016 році 

Загальнодержавної програми 
«Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини» на період до 2016 року

1. Затвердити план заходів з виконання у 2016 році Загальнодержавної
програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини» на період до 2016 року (далі — план заходів), що додається.

2. Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я, Міністер-
ству культури, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству закордонних
справ, Міністерству юстиції, Державній міграційній службі, обласним, Ки-
ївській міській держадміністраціям забезпечити:

виконання плану заходів;
подання до 15 лютого 2017 р. Міністерству соціальної політики інфор-

мації про стан виконання плану заходів для інформування до 1 травня 2017
р. Кабінету Міністрів України.

3. Обласним, Київській міській держадміністраціям у місячний строк роз-
робити і затвердити регіональні плани заходів з виконання у 2016 році За-
гальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Докладніше із планом заходів, передбачених урядовим розпорядженням,
можна ознайомитися на сайті «УК».

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’ЄР14

документи

Втрачене свідоцтво про право власності на мале судно 
(човен надувний моторний) JEANNINE 300 (J300), заводський 

серійний номер UA-F10J00007B011, бортовий номер КИВ 3876К, 
що належить Башкірову Георгію Леонідовичу, вважати недійсним.

Втрачений судновий білет № 027766 
на катер Амур-Д держ. номер УХБ-0326-к, 

зареєстрований на Гайдамаку Андрія Анатолійовича, 
вважати недійсним.

Я, Ільченко Євген Сергійович, 

прошу вибачення у Тимченка Євгена Сергійовича 

за намагання публічно образити.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає як
відповідача Комар Сергія Миколайовича (останнє відоме місце проживання: По-
лтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, буд. 56, кв. 96) в судове засідання
по цивільній справі № 524/3778/16-ц, 2/524/1534/16 за позовом Стасюк (Комар)
Вікторії Миколаївни до Комар Сергія Миколайовича про стягнення оплачених ви-
трат при користуванні житловим приміщенням, належної на праві власності.

Судове засідання призначено на 10 год. 30 хв. 17 жовтня 2016 року у примі-
щенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, к. 25.

Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідача Комар Сергія Миколайовича справа буде розглянута

за відсутності цієї особи з ухваленням відповідного рішення на підставі наявних у
справі доказів.

Вказана особа зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судове засі-
дання та зміну місця проживання або знаходження.

Суддя С. Г. Нестеренко

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове засі-
дання як відповідача: Дутчака Івана Івановича, місце перебування якого не-
відоме, останнє місце проживання: смт Золотий Потік Бучацького району
Тернопільської області по справі за позовом Болячко Надії Михайлівни до
Дутчака Івана Івановича та третьої особи служби у справах дітей Бучацької
РДА про надання дозволу на виїзд за кордон неповнолітньої дитини без
згоди батька. Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 30 вересня 2016
року в приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за ад-
ресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відпові-
дачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі
неявки відповідач повинен повідомити суд про причини. В разі неявки без
поважної причини, справу буде розглянуто у його відсутності згідно із ч. 4
ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Автозаводський районний суд м.Кременчука Полтавської області ви-
кликає Радіонову Оксану Анатоліївну (останнє відоме місце проживання:
м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, б.46, кв. 105) як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі за позовом Мотренко
Олени Анатоліївни до Радіонової Оксани Анатоліївни про припинення
права власності на частку у спільному майні.

Судове засідання відбудеться 11 жовтня 2016 року о 09 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева,
29/5, в малій залі судового засідання. Явка до суду відповідача є обов’яз-
ковою. В разі неявки, справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

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

Суддя Андрієць Д. Д.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, повідомляє від-
повідача — Луганську міську раду, яка розташована за адресою: м. Лу-
ганськ, вул. Коцюбинського, 14, що по справі № 426/4825/16-ц за позовом
Войтович Галини Федорівни до Луганської міської ради про визнання права
власності в порядку спадкування за заповітом 16 серпня 2016 року винесено
заочне рішення, яким визнано право власності в порядку спадкування за
заповітом за Войтович Галиною Федорівною на квартиру, розташовану у 
м. Луганськ, вул. Звейнека, будинок 138-а, кв. 19. Заочне рішення може
бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпові-
дача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом де-
сяти днів з дня отримання його копії (з дня опублікування даного
повідомлення у всеукраїнській газеті «Урядовий кур’єр»).

Суддя В. О. Половинка

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за

адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 12 12.10.2016 року
о 14.30 годині відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Матвієнка Андрія Вікторовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Матвієнко Андрій Вікто-
рович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія,
пл. Перемоги, 55-а, кв. 64.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді
Бернади Є. В., суддів Гуменюка К. П., Короля О. П.

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі
за позовом Красуски Тетяни Володимирівни до Дрожака Євгена Васи-
льовича про позбавлення батьківських прав викликає в судове засі-
дання Дрожака Євгена Васильовича як відповідача на 09 годину 12
жовтня 2016 року. Судове засідання відбудеться в приміщенні Збаразь-
кого районного суду Тернопільської області за адресою: 47302, м. Зба-
раж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської області, суддя Левків А.І.

Збаразький районний суд Тернопільської області пропонує Дрожаку
Є.В. надати всі наявні у нього докази на заперечення позову. У разі не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутністю Дрожака
Є. В.

Про причину неявки Дрожак Є. В. повинен повідомити суд.
Суддя А. І. Левків

В провадженні Новопсковського районного суду Луганської області
перебуває цивільна справа за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Лещенко Л. О.
про стягнення заборгованості. Новопсковський районний суд Луган-
ської області викликає Лещенко Л. О. в судове засідання 23 вересня
2016 року о 08-45 для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
«Альфа Банк» до Лещенко Л. О. про стягнення заборгованості, яке від-
будеться за адресою Новопсковського районного суду Луганської об-
ласті (Суддя В. В. Заботін).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та
докази їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засі-
дання та неповідомлення суду про причини неявки позов буде розгля-
нутий за його відсутністю за наявними в матеріалах справи доказами.

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Єфремова
Валентина Петровича, 08.03.1953 року народження, що 10 жовтня 2016 року об 11
годині 00 хвилин в залі судового засідання Роздільнянського районного суду Оде-
ської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А, від-
будеться судове засідання по цивільній справі № 511/1627/16-ц, провадження 
№ 2/511/761/16, за позовом Публічного Акціонерного Товариства Комерційного
Банку «Приват Банк» до Єфремова Валентина Петровича про стягнення заборгова-
ності по кредитному договору.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу Єфремову Валентину Пет-
ровичу подати пояснення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі осо-
бисто або через представника. У разі неявки в судове засідання справа може бути
розглянута за відсутністю відповідача Єфремова Валентина Петровича або його
представника за наявними у справі доказами.

Суддя О. В. Іванова

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України Приморський районний суд 
м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає в судове засідання як відповідача
Вартеван’ян Алекса Володимировича, Кочурова Максима Руслановича по ци-
вільній справі №522/17377/16-ц за позовом Ружицького Олександра Леоні-
довича до Вартеван’ян Алекса Володимировича, Кочурова Максима
Руслановича, третя особа: Цвіль Володимир Іванович, про витребування
майна з незаконного чужого володіння та скасування рішення.

Судове засідання відбудеться 26 вересня 2016 року о 12 год. 10 хв. за ад-
ресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної особи, справа буде роз-
глянута за їх відсутності.
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Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запорізь-
кої області викликає у судове засідання, яке відбу-
деться 28 вересня 2016 року о 13.00 годині в
приміщенні Кам’янсько-Дніпровського районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Щаслива, буд.
93, Сущенко Наталію Миколаївну (останнє відоме
місце реєстрації: Запорізька обл., Кам’янсько-Дніп-
ровський р-н, с. Водяне, вул. Миру, буд. 373) як від-
повідачка по цивільній справі № 318/1636/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сущенко Наталії
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Суддя Петоров В. В.

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запорізь-
кої області викликає у судове засідання, яке відбу-
деться 28 вересня 2016 року о 13.15 годині в
приміщенні Кам’янсько-Дніпровського районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Щаслива, буд.
93, Воронецького Миколу Володимировича (останнє
відоме місце реєстрації: Запорізька обл., с. Водяне,
вул. Щорса, буд. 24) як відповідача по цивільній
справі № 318/1658/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Воронецького Миколи Володимировича
про стягнення заборгованості.

Суддя Петоров В. В.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд в Київській об-
ласті викликає Воронкову Марину Вікторівну, останнє відоме
місце проживання за адресою: Київська область м.Переяслав-
Хмельницький, вул. Покровська, 49, кв. 49, як відповідача у ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором. 

Судове засідання відбудеться 29 вересня 2016 року о 09 год.
00 хв. у приміщенні Переяслав-Хмельницького міськрайонного
суду Київської області за адресою: Київська обл., м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 65.  

Відповідач попереджається, що у разі неявки в судове засі-
дання на зазначений час, суд розглядатиме справу без участі
відповідача на підставі ст.169 ЦПК України. 

Суддя І. О. Опанасюк

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запорізь-
кої області викликає у судове засідання, яке відбу-
деться 28 вересня 2016 року о 13.30 годині в
приміщенні Кам’янсько-Дніпровського районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Щаслива, буд.
93, Гостіщева Івана Миколайовича (останнє відоме
місце реєстрації: Запорізька обл., с. Велико-
Знам’янка, вул. Калініна, буд. 94) як відповідача по
цивільній справі № 318/1549/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Гостіщева Івана Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Суддя Петоров В. В.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Петерман Оксани Анатоліївни (Донецька область,
м. Новоазовськ, вул. Щербакова, буд. 102) про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором при-
значено на 13 годину 30 хвилин 27.09.2016 року у
приміщенні Приазовського районного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, смт При-
азовське, вул. Пушкіна, буд. 5 (Суддя Діденко Є. В.).

У разі неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглянута за її відсутності за наявними
у справі доказами з постановленням заочного рі-
шення.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Чекришкіна Володимира
Олексійовича, Чекришкіної Олесі Олександрівни про
стягнення заборгованості.

Відповідачі Чекришкін В. О. та Чекришкіна О. О. ви-
кликаються до каб. № 6 суду на 28 вересня 2016 року на
14 годину 00 хвилин  для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів,
справа буде розглянута у їх відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Любомльський районний суд Волинської області (44300
Волинська обл, м. Любомль, вул. Ярослава Мудрого,3) ви-
кликає Лукашук Галину Андріївну, 29.07.1981 року народ-
ження, Гулевича Юрія Володимировича, 25.09.1973 року
народження, як відповідачів у цивільній справі
№163/1670/16-ц за позовом Любомльської райдержадмініс-
трації в інтересах Гулевича О. Ю. про позбавлення батьків-
ських прав.

Судове засідання відбудеться 28.09.2016 року о 15.00 у
приміщенні Любомльського районного суду. Відповідачам
пропонується надати заперечення проти позову та докази,
на які вони посилаються. У разі неявки відповідачів у судове
засідання  буде вирішено питання про розгляд справи у їх
відсутності за наявними у справі доказами.  

Суддя Гайдук А. Л.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викли-
кає Сангвінетті Джованні (06.02.1963 р.н.), місце
проживання якого відоме за адресою: м. Чернівці,
вул. Чернігівська, 4/1, як відповідача у судове засі-
дання по цивільній справі № 725/3807/16-ц за позо-
вом Майгурової A. M. до Сангвінетті Джованні про
розірвання шлюбу на 09 год. 30 хв. 05 жовтня 2016
року за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб.
№ 6.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу
буде розглянуто без вашої участі.

Суддя Піхало Н. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Страшиніної Галини Вале-
ріївни до Страшиніна Олексія Рудольфовича про
позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Страшинін Олексій Рудольфович,
27.03.1973 р.н., який зареєстрований: м. Бахмут, вул. Сіль-
корівська, буд. 13-а Донецької області, у судове засідання
на 26 вересня 2016 року об 11 год. 00 хв.: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, кабінет 201.

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

Суддя Воробйова І. В.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка, Вінницької
області) викликає Бордунос Андрія Ігоровича як від-
повідача в судове засідання на 08 годину 30 хвилин
05 жовтня 2016 року в цивільній справі за позовом
Бордунос І. І. до Бордунос А. І. про розірвання
шлюбу.

У разі неявки сторони викликаються у наступне
судове засідання в даній справі на 08 годину 30 хви-
лин 13 жовтня 2016 року.

Суддя В. М. Вернік

Апеляційний суд Житомирської області викликає в су-
дове засідання Авдюгіна Олексія Євдокимовича та Бондара
Петра Петровича як відповідачів у цивільній справі 
№ 22ц/776/1919/16 за позовом Жидецького Олександра
Георгійовича до Авдюгіна Олексія Євдокимовича, Бондара
Петра Петровича, Піонтківського Олександра Васильовича,
Житомирської міської ради про визнання договору недійс-
ним.

Розгляд справи призначено на 04 жовтня 2016 року о 16
год. 00 хв. та відбудеться за адресою: м. Житомир, вул. 
С. Ріхтера, 24.

У разі неявки відповідачів в судове засідання справу буде
розглянуто у їх відсутність на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя Г. С. Трояновська

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Погодіну Тетяну Миколаївну, Пого-
діна Валерія Валентиновича для у часті в цивільній
справі за позовом ПАТ «Банк Форум» про стягнення за-
боргованості, яка відбудеться 07 жовтня 2016 року о
16.15 годині у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул.
Володимирська, 15) викликає в судове засідання
сторони Сачука Сергія Івановича, Сачук Олену Лео-
нідівну на 16.00 год. 04.10.2016 року для участі у
розгляді справи за позовом «Кредобанк» до Сачука
С. І., Сачук О. Л. про стягнення заборгованості за
кредитним договором за апеляційною скаргою ПАТ
«Кредобанк» на заочне рішення Славутицького мі-
ського суду Київської області від 15 березня 2016
року.

Суддя С. В. Лівінський

Долинський районний суд Кіровоградської об-
ласті викликає на 09.00 годину 06 жовтня 2016 року
як відповідача Кособродова Сергія Віталійовича,
04.05.1976 року народження (останнє зареєстроване
місце проживання за адресою: 49100, м. Дніпропет-
ровськ, бульвар Слави, 4/133) у цивільній справі за
позовом Лагутіної Любові Миколаївни до Кособро-
дова Сергія Віталійовича про стягнення аліментів.
Справа розглядатиметься суддею Бойко П. М. У разі
неявки відповідача у справі може бути ухвалено за-
очне рішення.

Суддя Херсонського міського суду Херсонської
області Котьо І. В. повідомляє про слухання цивіль-
ної справи за позовною заявою Марухненко Ірини
Петрівни до Губаренкова Василя Івановича про стяг-
нення боргу за договором позики, яке відбудеться
04.10.2016 року о 13.10 годині за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29, каб. 404, та викликає до
суду як відповідача Губаренкова Василя Івановича.

У разі неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглядатися у вашу відсутність.

Повідомляємо про припинення Пред-
ставництва «ЕНЕРДЖІ СТАНДАРТ ГРУП
С.А.», зареєстрованого за законодавством України
01 серпня 2003 року під реєстраційним № ПІ-3170,
місцезнаходження: Україна, 01023, м. Київ, вул. Гос-
пітальна, 12-Г, шляхом його ліквідації на підставі рі-
шення засновника від 29 серпня 2016 року. Вимоги
кредиторів можуть бути заявлені в письмовій формі
за юридичною адресою представництва: Україна,
01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, в двомісячний
строк з дати публікації цього оголошення. Телефон
ліквідатора: 044-490 65 30.

У провадженні Малиновського районного суду 
м. Одеси у судді Мурзенко М. В. перебуває цивільна
справа за позовом ПАТ «Енергопостачальна компанія
«Одесаобленерго» до Костенка Дмитра Васильовича про
стягнення заборгованості за спожиту електроенергію.
Просимо повідомити відповідача Костенка Дмитра Ва-
сильовича про час і місце судового засідання у зазначе-
ній справі, яке відбудеться об 11 год. 45 хв. 29.09.2016
р. у залі судових засідань №205 Малиновського район-
ного суду м. Одеси, який розташований за адресою: 
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1 а. В разі неявки у судове засі-
дання, має повідомити суд про причини такої неявки. В
разі неявки відповідача у судове засідання, суд вправі
розглянути справу за його відсутності.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт
Сарата Одеської області, вул. К. Вернера 107) викликає в су-
дове засідання на 07 жовтня 2016 року, об 11 годині 30 хви-
лин Михайловського Євгена Павловича, останнє відоме
місце проживання за адресою: с. Зоря, вул. 28 Червня, 49
Саратського району Одеської області — як відповідача в ци-
вільній справі за позовом товариства з обмеженою відпові-
дальністю Фінансова компанія «Довіра та гарантія» до
Михайловського Євгена Павловича про звернення стягнення
на предмет застави, шляхом надання дозволу на укладення
договору купівлі-продажу. В разі неявки та невиконання
обов’язку повідомити суд про причини неявки, справу буде
вирішено без Вашої участі за наявними у справі доказами і
постановлено заочне рішення.

Суддя Кожокар Т. Я.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Не-
стеренко І. О. як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/4728/16 за позовом Нестеренко Олени Во-
лодимирівни до Нестеренко Ігоря Олександровича
про розірвання шлюбу на 09 листопада 2016 року на
14-15 годину. Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка,
2-є, каб.18, суддя К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК
України, ст. 185-3 КпАП України.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/4942/16-ц за позовом Полуніна Сергія Івановича
до Калюжиної Віри Рудольфівни, треті особи — Гуржий
Світлана Василівна, Музика Володимир Дмитрович про
визнання особи втратившою право користування жит-
лом. Судовий розгляд справи призначено на 10 листо-
пада 2016 року о 15 год. 30 хв. в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.
501 тел.(код 06153) 3-63-75. Суддя Петягін В. В.

Суд викликає Калюжину Віру Рудольфівну як відпо-
відача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Комінтернівський районний суд Одеської області
викликає як відповідача Улогова Володимира Гри-
горовича в судове засідання, яке відбудеться
08.11.2016 року о 10.00 годині у приміщенні Комін-
тернівського районного суду за адресою: смт Комін-
тернівське, вул. Першотравнева, 51, зала №1, у
якому буде слухатись цивільна справа за позовом
Радова Юрія Станіславовича до Улогова Володимира
Григоровича про визнання договору дарування 
недійсним.

Суддя Добров П. В.

Державне агентство резерву України
оголошує повторний аукціон з реалізації матеріалів
та обладнання, що використовується річковим та по-
вітряними портами.

Аукціон відбудеться 05 жовтня 2016 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Одінцова Л.А. (044-235-17-42),
Шкляр Л. П. (044-234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Перевознік Олександра Олек-
сандровича по цивільній справі № 423/2476/16-ц; 
№ 2/425/668/16 за позовом Герасимової Олени Петрівни
до Перевознік Олександра Олександровича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням, у судове засідання, яке відбу-
деться 03 жовтня 2016 року о 08 год. 20 хв. в приміщенні
Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідача у судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі згідно ст. 169 ЦПК
України. Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне,
вул. Миру, 34.

Суддя О. Л. Овчаренко

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Данелюка Віталія Васильовича, останнє відоме
місце проживання: вул. Небесної Сотні, 22/59, 
м. Чернівці, як відповідача по цивільній справі за по-
зовом Данелюк Валерії Володимирівни до Данелюка
Віталія Васильовича про розірвання шлюбу, в судове
засідання на 09 годину 00 хвилин 03 жовтня 2016
року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна,
4, кабінет № 16.

В разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто без Вашої участі.

Суддя Гончарова І. М.

Відповідачу Дакал Юрію Володимировичу, адреса:
м. Київ, вул. Л.Руденко, 8, кв.21, необхідно з’явитися
03.10.2016 р. об 11 год. 00 хв. до Дарницького рай-
онного суду м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал
114) для участі в судовому засіданні по цивільній
справі за позовом Грушецької В. О. про визнання
особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням.

У разі неявки відповідача до суду, справу буде
розглянуто по суті за наявними у справі матеріалами
у його відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Вовк Є. І.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Луганську
міську раду по справі № 433/1689/16-ц за позовом
Сєргієнко Ірини Анатоліївни до Луганської міської
ради про визнання права власності в порядку спад-
кування за заповітом.

Засідання відбудеться 30 вересня 2016 року о 09
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5 а. У разі неявки, суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України. 

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає відповідача Гнілевського Сергія Євгеновича,
01.05.1959 р. н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., Ясинуватський р-н, с. Верхньоторецьке, вул.
Кірова, буд. 37 а, кв. 1, по справі за позовом ПАТ «Ак-
ціонерний банк «Експрес-Банк» до Гнілевського Сергія
Євгеновича про стягнення заборгованості за кредитним
договором в судове засідання, яке відбудеться 28 ве-
ресня 2016 р. о 14.30 год. в приміщенні суду за адресою:
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі
неявки в судове засідання суд розглядатиме справу у
відсутності відповідача за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Хохлової Валентини Миколаївни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач Хохлова Валентина Миколаївна виклика-
ється до каб. № 18 суду на 26 вересня 2016 року на 08
годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у її відсутності за наявними доказами. 

Суддя Бікезіна О. В.

Чечельницький районний суд Вінницької області ви-
кликає у судове засідання як відповідача Шаргородську
Інну Анатоліївну, 10.12.1988 року народження, по ци-
вільній справі №2/151/282/16 за позовною заявою ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «ПРИВАТБАНК» до Шаргородської Інни Анатолі-
ївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 19.10.2016 року о
09 год. 00 хв. в приміщенні Чечельницького районного
суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл., смт
Чечельник, вул. Жовтнева, 33.

Явка відповідача Шаргородської І. А. у справі обов’яз-
кова. У разі неявки відповідача в судове засідання,
справу буде розглянуто за її відсутності за наявними в
справі доказами.

Суддя М. С. Гарник

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Гаркушина Олександра Олексан-
дровича, Кайка Андрія Володимировича, Кайко Яну
Володимирівну для участі в цивільних справах за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості,
які відбудуться, до Кайка Андрія Володимировича та
Кайко Яни Володимирівни 05 жовтня 2016 року о 16:15
годині; до Гаркушина Олександра Олександровича 06
жовтня 2016 року о 16:00 годині у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи. У разі неявки суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає Заіку Сергія Володимировича,
останнє місце реєстрації за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Луганська, 3, як
відповідача у судове засідання по цивільній справі
№2/431/830/16р за позовом Полєнова B. C. про
стягнення боргу, яке відбудеться 28 вересня
2016 року о 09 годині 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,
вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. Ю. Колядов

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове,
вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Весе-
лого Олександра Володимировича про стягнення заборгованості.
Відповідач Веселий Олександр Володимирович, зареєстрований за
адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Чернишевського, буд.
№ 20, кв. № 29, викликається на 23.09.2016 р. о 08.15 год. до суду
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідача до суду він повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність.

З опублікуванням оголошення відповідач вважається повідомле-
ним про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду,
справа може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Владимирська І. М.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 22 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +2   +7      +8 +13
Житомирська +2   +7      +8 +13
Чернігівська +2   +7      +8 +13
Сумська +2   +7      +8 +13
Закарпатська +2   +7    +12 +17
Рівненська +2   +7      +8 +13
Львівська +2   +7      +8 +13
Івано-Франківська +2   +7      +8 +13
Волинська +2   +7      +8 +13
Хмельницька +2   +7      +8 +13
Чернівецька +2   +7      +8 +13
Тернопільська +2   +7      +8 +13
Вінницька +2   +7      +8 +13

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2     +7      +8  +13
Кіровоградська +2     +7      +9  +14
Полтавська +2     +7      +8  +13
Дніпропетровська +2     +7   +10  +15
Одеська +3     +8   +12  +17
Миколаївська +2     +7   +12  +17
Херсонська +3     +8   +12  +17
Запорізька +2     +7   +12  +17
Харківська +2     +7   +10  +15
Донецька +2     +7   +12  +17
Луганська +2     +7   +12  +17
Крим +2     +7   +12  +17
Київ +5     +7   +11  +13

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

730-літнє місто 
над Дніпром дедалі
молодіє

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ІМЕНИНИ. З любов’ю, радістю і гордістю за свої Черкаси відзначи-
ли містяни 730-й день його народження. Вітаючи городян зі святом, мі-
ський голова Анатолій Бондаренко наголосив, що Черкаси — це  міс-
то козацького духу, спортивної слави, місто з великою історичною
спадщиною, значним промисловим потенціалом,  перспективами со-
ціально-економічного розвитку. Місто будується, розвивається. Пере-
конаний, сказав міський голова, що в Черкас — велике майбутнє.

— Лише за рік заасфальтовано  і відремонтовано  більшу частину
доріг, облаштовано та освітлено вулиці і двори,  реконструюємо цен-
тральну вулицю — бульвар Шевченка. Містом курсують понад двад-
цять нових тролейбусів, а школярі та студенти мають безплатний про-
їзд. Уперше у цьому році ми спрямували значні  кошти на розвиток
освіти та медицини, створюємо умови для інвестиційної привабливос-
ті міста. Бо нашою метою є не лише облаштування дозвілля, а й ство-
рення нових робочих місць.

А почався святковий ранок масовим пробігом: дистанцію у 730 мет-
рів історичним Хрещатиком вранці подолали сотні черкащан різного
віку та фізичної підготовки.

Серед святкових заходів особливою родзинкою стало відкриття піс-
ля реконструкції історичної будівлі Палацу одружень. Свідоцтва про
шлюб кільком парам, що побралися цього дня, вручили міський голо-
ва Анатолій Бондаренко, голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко
та заступник міністра юстиції Сергій Петухов. Не менш хвилюючі миті
чекали учасників АТО, спортсменів, волонтерів та інших активістів міс-
та у Долині троянд, де їм вручили нагороди та почесні відзнаки.

Десятки унікальних різнобарвних композицій, оздоблених сотнями
квітів, мали змогу побачити на власні очі усі, хто завітав на фестиваль
квітів, що відбувався у сквері імені Б. Хмельницького. У парку «Сос-
новий бір» з’явилася ще одна родзинка — там сконструювали аль-
танку в трипільському стилі з фонтаном із питною водою. Альтанку
виготовили з дуба та прикрасили орнаментами зі стародавньою сим-
волікою. Її підбирали скульптори разом з істориками, щоб якнайпов-
ніше відтворити епоху трипільців та наповнити свій витвір сакральним
змістом. Над нею працювали шість митців у межах фестивалю «Ди-
восвіт. Камінь. Дерево та метал». 

Цікава та різноманітна святкова програма нікого не залишила бай-
дужим. І дорослі, й діти ще раз продемонстрували, що вони люблять
своє місто, шанують його історію, сповнені сил та творчої енергії для
його подальшої розбудови, а в разі потреби зможуть захистити його
від будь-яких ворожих посягань.  

Крокодили співають,
велосипедисти їздять у повітрі
ЕКСТРИМ-АРЕНА. Під куполом Національного цирку глядачі
мають  змогу зануритися у світ  ризику та адреналіну

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Режисери дали новій про-
грамі, яка йтиме до 11

грудня, назву «Екстрим-аре-
на» з огляду на складність і
небезпечність включених до
неї номерів.  Цього разу до
Києва приїхали   артисти з
Монгольського цирку. Вони
дарують глядачам, без пере-
більшення, три сенсаційних
номери. Acrobats with voltаge
під керівництвом Ердене Не-
ргуі плавними рухами ство-
рюють своєрідну башту з тіл.
Уявіть, кожен з акробатів
здіймає по плечах свого пар-
тнера увись. Верхівка стовпа
з п’яти людей повільно зами-
кається, а потім  стрімко роз-
падається. Красу номера, його
дивовижність не можна пере-
дати словами. Так само
складно описати секрет воло-
діння тілом у такий незвич-
ний спосіб.

Другий номер  — Acrobats
swan. Тут родзинка  — екві-
лібр. Чотири дівчини-лебеді
зуміли на помості об’єднати
чи, радше, створити види-
мість єдиної конструкції син-
хронними рухами тіл. Чоти-
рьом граціям знадобилося
якихось десять хвилин, аби
здивувати публіку пласти-
кою, гнучкістю, артистизмом.
Acrobats with teeter boards —
це третя постановка центру
розвитку Монгольського цир-
ку. Колоритність номера ство-
рюють гойдалки, за допомо-
гою яких хлопці здіймаються
ввись та на рівні олімпійських
чемпіонів здійснюють стриб-
ки в повітрі. Техніку виконан-
ня цієї групи акторів журі
Міжнародного фестивалю
«Ідол» оцінило «сріблом» у
2014 році. В Іспанії на Міжна-
родному фестивалі у Фігерасі
(цьогоріч) артисти взяли «зо-
лото». На 2-й Міжнародній
цирковій премії «Майстер»
група акторів здобула ви-
знання кращих виконавців
2016 року. А в непорушній по-

зі гості цирку  сиділи, допоки
Амалія Аванесян та Євгеній
Абакумов виконували номер
на петлях. Повітряні гімнасти
без  страховки під самісіньким
куполом під світлом прожек-
торів  демонстрували, що у
нашому сучасному світі жінки
стають мужнішими та сильні-
шими. Режисер номера —
Марія Ремньова. А здобуток
— «золото» на 5-му Міжна-
родному фестивалі циркового
мистецтва «Золотий трюк
Кобзова».

Не менш оригінальна  їзда
італійця Даніеля Діоріо на ве-
лосипеді на 10-метровій висоті
по колу конструкції без стра-
хувальних лонж. Мета — здо-
лати силу земного тяжіння. 

Про те, що «Екстрим-аре-
на» добігає кінця, заявили ви-
блисками очей нільські кроко-
дили. Таких рептилій на арені
було 20. Вони танцювали, ро-
били стійку на хвості та заспі-
вали свою крокодилячу пісню.
Щоб навчити цих земновод-
них співу, слід підготувати
теплий басейн і увімкнути му-
зику. Нагорода за виконання
хорової сонати — куряче сте-
генце. Ексклюзив команди —
крокодил-альбінос, а сенсація
постановки — покладення го-
лови дресирувальника Олек-
сандра Орлова в зубасту па-
щу під команду «Ап!».

Італієць Даніель Діоріо знає, як підкорити силу земного тяжіння

Дівчата-лебеді з Монгольського цирку демонструють
глядачам еквілібр з каучуком

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ШЛЯХ ДО ЗІРОК. Днями са-
мобутнє місто з багатою історією
вкотре перетворилося на боксер-
ську столицю. У Бердичеві від-
бувся XIX міжнародний турнір з
боксу серед молоді на призи бра-
тів Кличків. Змагання, які тради-
ційно збирають у місті кращих
майстрів шкіряної рукавички зі
всього світу, мають статус «А»,
тобто один з найпрестижніших у
боксі. Свого часу турнір у Берди-
чеві став початком блискучої
кар’єри для багатьох відомих віт-
чизняних боксерів. Саме тут гар-

тувалися двоє чинних україн-
ських чемпіонів-професіоналів —
дворазовий олімпійський чемпіон
Василь Ломаченко і олімпій-
ський чемпіон Олександр Усик;
бронзовий призер Олімпійських
ігор у Пекіні В’ячеслав Глазков,
бронзовий призер чемпіонату
Європи 2011 року Володимир
Матвійчук, чемпіон світу 2011
року Євген Хитров, колись ус-
пішні любителі, а нині професіо-
нали Сергій Дерев’янченко та Іс-
маїл Сіллах.

У перед’ювілейному турнірі,
що проводився в кооперації фон-
ду Кличка, муніципальної влади
та офіційного фан-клубу братів

Кличків, цього року взяли участь
боксери з 14 країн, повідомляє 
klitschko-brothers.com. 

До учасників турніру звернув-
ся екс-чемпіон світу Володимир
Кличко: «Дорогі бійці, тренери,
судді, пролетів тиждень чудових
боїв, сподіваюся, ви насолоджу-
валися. Когось хочу привітати з
перемогою, а іншим сказати,
ваш час ще прийде. Приймайте
виклик і досягайте того, до чого
прагнете. Вибачте, що не зміг
відвідати турнір особисто, оскіль-
ки продовжую підготовку до бою
з Тайсоном Ф’юрі. Бажаю вам
удачі, і побачимося наступного
року». Переможцями турніру на

призи братів Кличків 2016 року
стали: у ваговій категорії до 49 кг
— Олег Чулячеєв (Україна), до 52
кг — Оразбек Асикулов (Казах-
стан), до 56 кг — Дмитро Дешке-
вич (Білорусь), до 60 кг — Зора-
вор Петросян (Україна), до 64 кг
— Ескерхан Мадієв (Грузія), до
69 кг — Садриддін Ахмедов (Ка-
захстан), до 75 кг — Дмитро Ри-
балко (Україна), до 81 кг — Ро-
ман Савицький (Україна), до 91
кг — Аркадій Карцан (Україна),
понад 91 кг — Магомед Абдулла-
єв (Азербайджан).

І,  ймовірно,  саме вони  пред-
ставлятимуть свої країни на
чемпіонаті світу в Гамбурзі.

У Бердичеві розкрили нові боксерські таланти
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