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Не стріляйте в горбоконика
ХАЙ ЖИВЕ. Екологи закликають заборонити полювання на лося 

Іван ПАРНІКОЗА, 
кандидат біологічних наук, 

для «Урядового кур’єра», 
Олег ЛИСТОПАД, 

«Урядовий кур’єр»

Ви досі не здогадувалися, що 
головний герой казки Єр-

шова «Горбоконик» (україн-
ською чудово переклав Максим 

Рильський) має прототип у ре-
альному житті? Авжеж, це наш 
лісовий красень лось не раз ря-
тував Івана від лютої смерті. Де 
роги? Та ще молодий той лосик 
був. Вже з характерним горбом, 
але без галузистої зброї на по-
тилиці.

За такі подвиги лосю варто 
пам’ятник поставити. В літера-

турному віртуальному світі, мо-
же, десь і стоїть. А ось у реаль-
ному — лося не лише не вшано-
вують, а й зустрічають замість 
квітів кулями та картеччю. 

За даними Держлісагентства, 
на початок 2016 року в Украї-
ні налічувалося 6616 лосів. Для 
порівняння: 2015-го в Поль-
щі їх налічувалося 28 тисяч, а 

в Білорусі в 2014-му — 30—40 
тисяч. 

Керівник секції ссавців На-
ціональної комісії з питань 
Червоної книги України Сер-
гій Межжерін вважає, що ни-
ні в нас лосів усього одна—дві 
тисячі. А його ареал скоротив-
ся вп’ятеро порівняно з 1970—
1980 роками.

Раніше цей найбільший піс-
ля зубра український звір був 
звичним видом у наших лісах. 
Допоки у 1968-му якийсь ро-
зумник у Мінлісгоспі УРСР 
запропонував добувати лося 
промисловим способом. 
М’ясо горбокоників піш-
ло на експорт і в торго-
вельну мережу. 

Секретар РНБОУ про ситуацію на фронті протягом року, 
що минає
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Військовозобов’язаних 
поставлять 
на загальний облік

НАЦБЕЗПЕКА. Через два роки в Україні буде створено єди-
ний державний реєстр військовозобов’язаних, роботу над яким 
уже розпочато. Про це на брифінгу повідомив тимчасовий ви-
конувач обов’язків першого заступника начальника Головного 
управління оборонного та мобілізаційного планування Геншта-
бу ЗСУ Микола Сабеков, повідомляє УНІАН.

До єдиного держреєстру, за словами Миколи Сабекова, бу-
де внесено дані всіх військовозобов’язаних України — від юна-
ків 17-річного та жінок 18-річного віку, які мають військову спе-
ціальність. Первинно реєстр наповнюватимуть даними, що міс-
тяться в державному реєстрі виборців, а згодом його доповнять 
фахівці районних військових комісаріатів. Військкомати мати-
муть доступ лише до тієї частини реєстру, яка стосується їхньо-
го району. Повний доступ матимуть тільки оператори Геншта-
бу. Базу даних військовозобов’язаних не буде підключено до ін-
тернету, а її інформація передаватиметься захищеними канала-
ми зв’язку. Планують, що роботу зі створення реєстру буде за-
вершено за два роки.
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ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ:

ЦИФРА ДНЯ

630 000  
примірників українськомовних книжок 

для поповнення фондів публічних 
бібліотек придбала держава у 2016 році

«Усі спроби  
прорвати нашу 

оборону в 2016 році 
були приречені, ворог 

зазнав дуже серйозних 
втрат, а Збройні сили 

України покращили 
свої позиції».

Маємо дбати 
про всіх своїх громадян

ДОкУмЕНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» 
на період до 2029 року»

Як смачно та економно 
накрити святковий стіл, 
щоб родина отримала 
задоволення від страв, 
а не отруїлася

СпОЖИВАч

АкТУАЛЬНО. Міністр з питань тимчасово окупованих 
територій та внутрішньо переміщених осіб України 
Вадим Черниш розповів «УК» про нагальні завдання 
новоствореного міністерства

Щоб дістатися української території, людям доводиться долати зруйнований міст  
через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської
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оголошення

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
викликає в судове засідання Орлова Івана Володи-
мировича, Бондарчука Яніслава Сергійовича на роз-
гляд цивільної справи за позовом Орлова Михайла
Васильовича до Орлова Івана Володимировича, Бон-
дарчука Яніслава Сергійовича про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням, які були зареєстровані за адресою: вул.
Шевченка, 25, кв. 2, м. Умань Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 17 січня 2017 року
о 09 год. 00 хв. в приміщенні Уманського міськра -
йонного суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
без Вашої участі за наявними у справі матеріалами.

Суддя Коваль А. Б.

В провадженні Красноградського районного суду
Харківської області знаходиться цивільна справ за
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Черенкова Олега
Вікторовича та Черенкової Людмили Іванівни про
стягнення боргу за кредитним договором.

Красноградський районний суд цим оголошенням
викликає в судове засідання відповідача по справі
Черенкова Олега Вікторовича, 26.12.1972 року на-
родження, останнє місце проживання: с. Мартинівка
Красноградського району Харківської області, до
Красноградського районного суду за адресою: м.
Красноград Харківська область, вул. Харківська, 127
на 17.01.2017 року на 09.00 год., згідно ст. 74 ЦПК
України.

У випадку неявки відповідача до суду без поваж-
них причин та неповідомлення суду про причину не-
явки справу може бути розглянуто без відповідача.

Суддя П. І. Гусар

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
викликає в судове засідання Пайда Ольгу Яросла-
вівну та Пайда Вадима Миколайовича на розгляд ци-
вільної справи за повозом Нечипоренко Людмили
Михайлівни до Пайда Ольги Ярославівни, Пайда Ви-
дима Миколайовича про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням
та зняття з реєстрації за місцем проживання, які за-
реєстровані за адресою: вул. Квітнева (Кірова), 69, 
с. Оксанино Уманського району Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 18 січня 2017 року
о 08 год. 45 хв. в приміщенні Уманського міськрай-
онного суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
без Вашої участі за наявними у справі матеріалами.

Суддя Коваль А. Б.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Цвєлому Павлу Володимировичу,

24.04.1975 р.н., який проживає за адресою: Донецька
область, м.Краматорськ, вул. Підгірна, буд. № 298А, на
підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися «03», «04» та «05» січня 2017 року, у
період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб. №3
3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слід-
чого відділу Управління СБ України в Донецькій області,
до слідчого Соловйова В.В., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого, буд.56-
А,  для проведення слідчих дій в рамках спеціального
досудового розслідування за Вашою участю у кримі-
нальному провадженні № 22015050000000310 за озна-
ками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Тернопільський міськрайонний суд м. Тернополя ви-
кликає обвинуваченого Замуруєва Віталія Валентино-
вича, 11.01.1975 року народження (останні відомі місця
проживання м. Алчевськ вул. Переяславська, 44 Луган-
ська область та м. Алчевськ вул. Коцюбинського, 6/65)
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України у судове за-
сідання, яке відбудеться 20 січня 2017 року о 10 год. 00
хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Тернопіль вул. Котляревського, 34 ( очікувати
на 2-му поверсі, під головуванням судді Воробель Н.П.).

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликає обвинуваченого Ерднієва Олексія Німгі-
ровича, 04.01.1997 року народження (останнє відоме
місце проживання: вул. Незалежності, 84/37, м. Чортків,
Тернопільської області) у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України у
судове засідання, яке відбудеться 12 січня 2017 року о
14 год. 30 хв. Явка в судове засідання є обов’язковою.
При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу. Судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Тернопіль, вул.
Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Кунцьо С. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2831/16-ц за позовом ПАТ «Правекс Банк» до Лєбєдєва
Олександра Миколайовича, Лєбєдєвої Наталії Вікторівни, Рябо-
кінь Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 31.01.2017 року о 14:00 год.
(резервна дата на 03.02.2017 року о 14:00 год.) в залі суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2. 

Викликається відповідач Лєбєдєв Олександр Миколайович,
адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул. Боженко, 2-й тупик,
буд. 4.

Викликається відповідач Лєбєдєва Наталія Вікторівна, адреса:
Луганська область, м. Луганськ, кв. Шевченка, буд. 20, кв. 50.

Викликається відповідач Рябокінь Тетяна Миколаївна, адреса:
Луганська область, м. Луганськ, кв. Шевченка, буд. 5, кв. 25.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його
відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B.C.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті  викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/2842/16-ц за позовом ПАТ «Правекс
Банк» до Радіонова Андрія Михайловича, Радіонової
Ірини Анатоліївни про стягнення боргу за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 31.01.2017 року об
11:00 год. (резервна дата на 03.02.2017 року об 11:00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2. 

Викликається відповідач Радіонов Андрій Михай-
лович, адреса: Луганська область, Лутугинський
район, смт Біле, вул. 50 р. Жовтня, буд. 19 та відпо-
відач Радіонова Ірина Анатоліївна, адреса: Луганська
область, Лутугинський район, смт Біле, вул. 50 р.
Жовтня, буд. 19.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B.C.

Білокуракинський районний  суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/2845/16-ц за позовом ПАТ «Правекс
Банк» до Левченка Миколи Петровича, Левченко
Ірини Вікторівни про стягнення боргу за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 31.01.2017 року о
13:00 год. (резервна дата на 03.02.2017 року о 13:00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Левченко Микола Петро-
вич, адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул.
Планова, буд. 97 та відповідач Левченко Ірина Вікто-
рівна, адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул.
Планова, 97.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B.C.

Деснянський районний суд м. Києва викликає підсудних Ступіну
Наталію Володимирівну, 27.01.1972 р. н., уродженку м. Севастополя,
зареєстровану в м. Севастополь, пр. Жовтневої Революції, 85, кв.
43, Харитонову Галину Валеріївну, 27.07.1970 р. н., уродженку 
м. Злинка, Новозибковського району Брянської області, зареєстро-
вану в м. Севастополь, вул. Юмашева,13-А, кв. 24, Шайнер Олену
Анатоліївну, 15.11.1965 р. н., уродженку пос. Коса Гора, Тульської
області, зареєстровану в м. Севастополь, пр. Жовтневої Революції,
26, кв. 25, на попередній розгляд по кримінальній справі за звинува-
ченням Флетчера III Роберта Томаса, Акуліч Світлани Василівни, Гун-
дирєвої Зої Яківни, Савловича Сергія Васильовича, Соловйова Андрія
Борисовича, Ступіної Наталії Володимирівни, Сугака Олександра Яко-
вича, Харитонової Галини Валеріївни, Шайнер Олени Анатоліївни,
Ступіної Наталії Володимирівни, Харитонової Галини Валеріївни,
Шайнер Олени Анатоліївни у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4
ст. 28, ч. 4 ст. 190 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 358, 
ч. З ст. 358 КК України на 10.00 годину 30 січня 2017 року в примі-
щення суду на пр. Маяковського, 5-В, кабінет № 29, під головуванням
судді Бабайлової Л.М. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно
мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу. При неявці
підсудних Ступіної Н.В., Харитонової Г.В., Шайнер О.А. в суд дане ого-
лошення вважається належним повідомленням і розгляд справи
можливий за процедурою спеціального судового провадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Бондаренка Анатолія Анатолійовича,
22.02.1974 року народження (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, смт Чорноморське, вул. Кірова 19) у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України
у судове засідання, яке відбудеться 18 січня 2017 року
о 16 год. 30 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за ад-
ресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28,
під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсутністю
обвинуваченого в порядку спеціального судового про-
вадження.

В провадженні Шевченківського районного суду
м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1211/2016 за обвинуваченням Царьова
О.А. за ч. 3 ст.103, ч.2 ст.110 КК України, згідно Єди-
ного державного реєстру досудових розслідувань за
№ 2201600000000047 від 02.03.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що підготовче судове засідання по вищевказа-
ному кримінальному провадженню відбудеться
31.01.2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою:
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, 515 каб.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального
судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає Кукуяшного Олександра Юрійо-
вича, проживаючого за адресою: вул. Енгельса,
буд.1, м. Антрацит Луганської області, як відпові-
дача у судове засідання по цивільній справі
№431/5610/16-ц; провадження 2/431/1776/16р., за
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Кукуяшного
О.Ю. про стягнення заборгованості за договором
кредиту, яке відбудеться 05 січня 2017 року о 09-
00 годині, в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. В. Ткач

Автозаводський районний суд м.Кременчука 
Полтавської області викликає Кривчун Євгенію Гри-
горівну (останнє відоме місце проживання: м. Кре-
менчук, вул. Марка Вовчка (колишня назва
Волочаївська), б. 24) як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Кривчун Те-
тяни Петрівни до Кривчун Євгенії Григорівни про
перереєстрацію автомобіля.

Судове засідання відбудеться 20 лютого 2017 року
о 14 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
м.Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, в малій залі
судового засідання.

Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі не-
явки, справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Д.Д. Андрієць

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає ТОВ
«Іріда — Україна» та Колесник Наталію Володи-
мирівну, як відповідачів в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/10552/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Іріда — Україна», Колесник Наталії Воло-
димирівни про стягнення кредитної
заборгованості, що відбудеться 18 січня 2017 року
о 09-00 год. У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без Вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Татарбунарський районний суд викликає на
судове засідання Бесягіна Сергія Анатолійо-
вича, 14 березня 1967 року народження, на 04
січня 2017 року на 10 год. 00 хв. як відповідача
по справі за позовною заявою Урсул Т.П. до
Бесягіна С.А. про стягнення аліментів на час
навчання. В разі неявки відповідача в судове
засідання або визнання причини його неявки
неповажною, справа може бути розглянута за
його відсутності.

Суддя Чебан А. П.

Втрачений паспорт
громадянки України 

Лебедєвої Олесі-
Марти Ярославівни,

10.06.1979 р.н., 
виданий 

Подільським РВ
ГУДМС України 

у м. Києві
09.04.2013, серія 

та номер ТТ 149723,
та водійське 
посвідчення 

вважати недійсними.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Куз-
нецова Максима Анатолійовича про те, що 19 січня 2017
року о 09-00 годині в приміщені Мелітопольського
міськрайонного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде
слухатися цивільна справа за позовом Кузнецової Ольги
Михайлівни до Кузнецова Максима Анатолійовича про
розірвання шлюбу, суддя Ніколова І.С.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
по даній справі Кузнецов М.А. вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Київський районний суд м. Одеси викликає у судове
засідання як відповідача Снега Всеволода Олександро-
вича у цивільній справі за позовною заявою Андрущенко
Ірини Віталіївни до Снега Всеволода Олександровича,
треті особи: Київський районний відділ у м. Одесі Дер-
жавної міграційної служби України, ОСББ «На десятій»,
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 20 січня 2017 року о 12
год. 10 хв. у приміщенні Київського районного суду за
адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3 б, зал №206. У
разі неявки справа може бути розглянута за Вашої від-
сутності.

Суддя І. М. Пучкова

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення аліментів за позовом
Ткачової M.B. до:

Відповідач Ковальчук Іван Іванович, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка-7,
вул. Дубиніна, буд. 11, кв. 30, викликається 10 січня 2017
року о 08 год. 00 хв. до суду, 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 їх відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Хорохоркіна Марина Віталіївна, 18.12.1986 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якої: Донецька обл., 
с. Гірне, вул. Суворова, буд. 17, кв. 3, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області,
як відповідач по цивільній справі № 227/4390/16-ц за по-
зовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі
філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк»
до Хорохоркіної Марини Віталіївни про стягнення забор-
гованості. Судове засідання відбудеться 06.01.2017 року
о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки
відповідача до суду справу буде вирішено на підставі на-
явних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

Кузнецовський міський суд Рівненської області викликає
Павлунько Лілію Миколаївну, останнє відоме місце прожи-
вання якої значиться:  Рівненська область, м. Вараш, м-н Пе-
ремоги, буд. №15, кв. №100 як відповідача по справі за
позовом публічного акціонерного товариства «Комерційний
банк «ПриватБанк» до Павлунько Лілії Миколаївни про стяг-
нення заборгованості, яка призначена до розгляду на 30
грудня 2016 року о 09-30 год. в приміщенні Кузнецовського
міського суду Рівненської області за адресою: 34400,
м.Вараш, м-н.Будівельників,3. У разі неявки до суду, відпові-
дач повинен повідомити суду причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутності на підставі наявних в
справі доказів.

Суддя  М.І.Ковтунович 

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської

області викликає Цін Пен як відповідача по цивільній

справі за позовною заявою Тодоратьєвої Діани Леоні-

дівни до Цін Пен про розірвання шлюбу, яке призна-

чено на 09-00 годину 10 січня 2017 року за адресою:

Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кібрика,

11, каб. №3. У випадку Вашої неявки справа буде роз-

глядатися без Вашої участі.

Суддя М. М. Ротар

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 29
грудня 2016 року о 15 годині 30 хвилин, в приміщенні суду за адресою:
смт Високопілля, вул. Визволителів, 104 Херсонської області, відбудеться
судовий розгляд по цивільній справі № 652/615/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства КБ «Приватбанк» до Маковецької Тетяни
Іванівни про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викликається відповідач Ма-
ковецька Тетяна Іванівна, 23.10.1991 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини не-
явки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність відповідача
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Дригваль В.М.

Втрачений паспорт

серія СН №815322, вида-

ний Залізничним РУ ГУ

МВС України м. Києва на

ім’я Горячева Сергія Ана-

толійовича, 

вважати

недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Кавецькому Юрію Петровичу, 11.10.1979 року народження, зареєс-

трованому  за адресою: м. Львів вул. Єрошенка, 2, кв.13, необхідно з’яви-
тися 29.12.2016 о 10.00 год. та 30.12.2016 о 09 год. у слідче управління ГУ
Національної поліції у Львівській області  за адресою: м.Львів, вул.Степана
Бандери, буд.1, каб. №52, до слідчого Березюка І.Д. для проведення за
Вашою участю процесуальних дій як з підозрюваним у кримінальному про-
вадженні №12012150010000173 від 17.12.2012, за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ч. 5 ст.27, ч.3 ст.28,
ч.2 ст.364; ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366; ч.5 ст. 27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205; ч.2, 5 ст.27
ч.3 ст.28 ч.3 ст.212; ч.3 ст.28 ч.3 ст.209 КК України, та у зв’язку із завер-
шенням досудового розслідування, для  ознайомлення Вас з матеріалами
вказаного кримінального провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
гр. Маркіну Олександру Борисовичу, 02.06.1969 року народження, заре-

єстрованому  за адресою: м. Луцьк вул. Молоді, 17Б кв.6, необхідно з’яви-
тися 29.12.2016 о 10.00 год. та 30.12.2016 р о 09.00 год. у слідче управління
ГУ Національної поліції у Львівській області за адресою: м.Львів, вул.Сте-
пана Бандери, буд.1, каб.№ 52, до до слідчого Березюка І.Д. для проведення
за Вашою участю процесуальних дій як з підозрюваним у кримінальному
провадженні №12012150010000173 від 17.12.2012, за ознаками криміналь-
них правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.4 ст.190, ч.2 ч. 5 ст.27, ч.3
ст.28, ч.2 ст.364; ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366; ч.5 ст. 27, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205; ч.2, 5
ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.212; ч.3 ст.28 ч.3 ст.209 КК України, та у зв’язку із за-
вершенням досудового розслідування, для  ознайомлення Вас з матеріа-
лами вказаного кримінального провадження.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н.І.
знаходяться цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Державний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне
управління АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитом:
№310/8258/16-ц до Шапошникової Лариси Володимирівни; №310/8259/16-ц
до Перепитайло Олександра Федоровича.

Розгляд справ призначено на 24.01.2017 року на 08-30, 09-30 годину в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб.502, Запорізької області, суддя Черткова Н.І. тел.
3-63-75.

Суд викликає як відповідача Перепитайло Олександра Федоровича на
08-30 годину; Шапошникову Ларису Володимирівну на 09-00 годину.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній ма-
теріалами. 
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Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 12.01.2017 р. об 11.00 год. в примі-
щенні суду, за адресою: м. Херсон, вул.
Маяковського, 6/29, каб. № 410, відбудеться слу-
хання цивільної справи за позовом Задніпряної
Ірини Миколаївни до Задніпряного Дмитра Вікторо-
вича про стягнення індексації аліментів.

Просимо відповідача Задніпряного Дмитра Вікто-
ровича з’явитися до суду на вказані дату і час. У ви-
падку неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Семенівський районний суд Чернігівської області ви-
кликає як відповідача Олейнікова Станіслава Васильо-
вича (останнє відоме місце проживання: вул.
Комунальна, будинок 15, квартира 2, м. Семенівка, Чер-
нігівська область, 15400) для участі у цивільній справі
за позовом Довгаль Ірини Віталіївни до Олейнікова Ста-
ніслава Васильовича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням,
розгляд якої відбудеться 10 січня 2017 року о 09 годині
00 хвилин в приміщенні Семенівського районного суду
Чернігівської області (зала №1, вул. Центральна, 6, м.
Семенівка,Чернігівська область, 15400).

Суддя О.І. Гнип

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 17.10.2016 року було винесено

рішення по цивільній справі № 409/1469/16-ц за по-

зовом Дєдової Віри Андріївни до Башкатова Андрія

Вікторовича про надання дозволу на тимчасовий

виїзд дитини без згоди батька, яким позовні вимоги

задоволено у повному обсязі.

Суддя Максименко О.Ю.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області по-
відомляє Кондратьєва Юрія Євгеновича, Кондратьєву
Тетяну Анатоліївну, мешканців міста Кадіївки (Стаха-
нова) Луганської області, про ухвалення заочного рі-
шення від 29.01.2016 року по справі № 428/8383/15-ц
за позовом ПАТ «БАНК ФОРУМ» про стягнення забор-
гованості.

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

Суддя І.О. Юзефович

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом Макарової Т.Г. до Макарова В.В. про ро-
зірвання шлюбу та стягнення аліментів.

Відповідач по справі Макаров Віктор Володимирович,
17.08.1971 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. Шах-
тарська, буд. 34, кв. 22.

Справу призначено до розгляду на 10.00 годину 06 січня
2017 р. та 10.30 годину 06 січня 2017 року.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позовів та докази. У випадку неприбуття, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті у його відсутність.

Суддя Дочинець С.І.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Любанського Валерія Вікторовича, що 19 січня 2017
року о 12 год. 00 хв. за адресою: 03113, м. Київ, вул. По-
лковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться судове засі-
дання в цивільній справі за позовом Міняєва Вячеслава
Миколайовича до Любанського Валерія Вікторовича про
стягнення боргу за договором позики та погашення час-
тини суми боргу, шляхом звернення стягнення на за-
ставлене майно.

При цьому повідомляємо, що у разі Вашої неявки в
судове засідання без поважних причин або не повідом-
лення про причини своєї неявки, суд вирішує справу на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Комарова Віктора Івановича, який проживає: Лу-
ганська область, м. Антрацит, вул. Октябрьська, 18, як
відповідача у судове засідання по цивільній справі
№431/5422/16-ц провадження №2/431/1710/16 за позо-
вом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Комарова В І. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 26.01.2017 р. о 08-00 год. 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 підставі ч.
4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Біловодський районний суд Луганської області викликає
в судове засідання відповідачів у справі за позовами Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» про
стягнення заборгованості та збитків на 31 січня 2017 року.

— Похило Валерія Анатолійовича, с. Ясенівське, Ровень-
ківський район Луганської області, на 10 годину 00 хвилин;

— Карпенка Анатолія Леонідовича, м. Ровеньки Луган-
ської області, на 11 годину 00 хвилин;

— Бондарєва Максима Сергійовича, с. Провалля Свер-
дловський район Луганської області, на 13 годину 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає ТОВ «Сіті Транс» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 31178351) і ТОВ
«Донецька управляюча компанія» (ідентифікаційний
код юридичної особи 34940440) як відповідачів у
справі № 55/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23 січня 2017 р. о
10 год. 00 хв. у приміщенні третейського суду за ад-
ресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова. 

Третейський суддя Ярошовець В. М.

Державне агентство резерву
України 

оголошує аукціон з реалізації 
труб, спирту метилового, діетиленгліколю.

Аукціон відбудеться 24 січня 2017 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

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

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

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/1949/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» до
Собчук Олени Михайлівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.01.2017 року о 14.00
год. (резервна дата на 30.01.2017 року о 14.00 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2. Викликається відповідач Собчук
Олена Михайлівна, адреса: Луганська область, м. Лу-
ганськ, с. Ювілейне, кв. Шахтарський, буд. 12, кв. 72.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В.С.

Олійник Віктор Андрійович, зареєстрований за адресою:
м. Київ, вул. Ревуцького, 18-А, кв. 90, викликається як від-
повідач Дарницьким районним судом м. Києва в судове
засідання, яке відбудеться 04 січня 2017 року о 15 год. 30
хв. у цивільній справі за позовом Олійник Ольги Михай-
лівни до Олійника Віктора Андрійовича про розірвання
шлюбу.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Леонтюк Л.К. в приміщенні Дарницького районного суду
м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська,
14, каб. 4, зал 5.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута у його відсутності з урахуванням наявних
у справі доказів відповідно до чинного законодавства.

Суддя Л.К. Леонтюк

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

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, Email: iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел:422-96-89.

У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди. 

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті (Луганська область, смт Білокуракине, пл.

Шевченка, 2) повідомляє, що 05.12.2016 року було

винесено заочне рішення по цивільній справі

№ 409/2337/16-ц за позовом Кирилової Ірини Во-

лодимирівни, Веременко Анастасії Сергіївни до Лу-

ганської міської ради про визнання права

власності в порядку спадкування, яким позовні ви-

моги задоволено у повному обсязі.

Суддя Максименко О.Ю.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Садового Олексія Васильовича, останнє місце
реєстрації якого: м. Київ, вул. Тростянецька, 53, кв. 69, в
судове засідання, яке відбудеться 25.01.2017 року о 09
год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5а, каб. 204,
для участі у судовому розгляді цивільної справи за по-
зовом Садової Світлани Володимирівни до Садового
Олексія Васильовича, третя особа: орган опіки та піклу-
вання Дарницької районної у м. Києві державної адмініс-
трації про позбавлення батьківських прав.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач

вважається повідомленим про день, час та місце роз-
гляду справи і в разі неявки його до суду справа може
бути розглянута за його відсутності.

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

Суддя О.М. Колесник

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідом-

ляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17,
в залі судових засідань № 40, 18 січня 2017 року о 09.30
год., відбудеться судове засідання у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Євтодія Андрія Вікторовича,
01 січня 1983 року народження, у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408
КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинува-
чення: обвинувачений Євтодій Андрій Вікторович та за-
хисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого
судді Каленяка Р.А., суддів Овсюка Є.M., Сичука М.М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідом-

ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського,
17 в залі судових засідань № 13, 18.01.2017 року о
10.00 годині, відбудеться підготовче судове засідання
в кримінальному провадженні по обвинуваченню По-
повича Сергія Геннадійовича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений
Попович Сергій Геннадійович, який зареєстрований та
проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Пе-
ремоги, 55а, кв. 71.

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

Справа розглядатиметься під головуванням судді
Іванченка Я.М.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове засідання
як відповідачів:

Сергієнка Сергія Сергійовича, цивільна справа 
№ 185/6870/16-ц за позовом «Універсал Банк» про стяг-
нення боргу за договором кредиту;

Бєліменко Валентину Вікторівну, цивільна справа 
№ 185/6871/16-ц за позовом «Універсал Банк» про стяг-
нення боргу за договором кредиту;

Івженко Оксану Георгіївну, цивільна справа 
№ 185/6872/16-ц за позовом «Універсал Банк» про стяг-
нення боргу за договором кредиту.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 30 січня 2017 року о

14.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135,
каб. 407.

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

Суддя В.А. Гаврилов

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області
викликає Андрішак Галину Йосипівну в судове засідання як
відповідача у справі № 350/1105/16-ц за позовом Юрчишин
Ольги Йосипівни до Небилівської сільської ради, Реєстра-
ційної служби Рожнятівського районного управління юстиції
в Івано-Франківській області, Стецюк Мирослави Йосипівни,
Сенич Стефанії Михайлівни, Андрішак Галини Йосипівни про
визнання договору дарування житлового будинку та земель-
ної ділянки недійсними, визнання свідоцтва про право влас-
ності на нерухоме майно недійсними та скасування їх
реєстрації, про визнання права власності на спадкове майно,
яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 17 січня 2017 року в примі-
щенні Рожнятівського районного суду за адресою: Івано-
Франківська область, смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15.
Останнє відоме місце знаходження відповідача: с. Ново-
кам’янка, вул. Нова, 14, Великоолександрівського району,
Херсонської області, місце знаходження на даний час не ві-
доме. Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані по-
відомляти суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Г.В. Калиній

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39 а) розглядає цивільну справу № 227/4237/16-ц за
позовом Боровкова Павла Васильовича до Харцизької
міської ради, про визначення додаткового строку для по-
дання заяви про прийняття спадщини.

Представник Виконавчого комітету Харцизької міської
ради, останнє відоме місце знаходження міської ради:
Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87-
А, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області, як відповідач у цивільній справі.

Судове засідання відбудеться 13.01.2017 року о 09:30
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м.
Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.

У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С.А. Притуляк

Повістки про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідом-

ляє, що за адресою: м. Вінниця вул. Грушевського, 17 в
залі судових засідань №40, 16 січня 2017 року о 10:00
год. відбудеться судове засідання у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Мартинчука Сергія Михай-
ловича, 17 вересня 1980 року народження, у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,
ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинува-
чення: обвинувачений Мартинчук Сергій Михайлович та
захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого
судді Каленяка Р.А., суддів Овсюка Є.М., Курбатової І.Л.

Вінницький міський суд Вінницької області повідом-
ляє, що 26.01.2017 року о 10:00 год. в приміщенні Він-
ницького міського суду Вінницької області за адресою:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі судових засі-
дань № 10 відбудеться судове засідання в кримінальному
провадженні № 42015020420000201 за обвинуваченням
Часовськіх Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Ча-
совськіх Євген Вікторович, 04.10.1978 р.н., який зареєс-
трований та проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой,
вул. Московська, 186, кв. 54.

Явка обвинуваченого є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Ковальчук Л.В., суддів Курбатової І.Л.,
Гайду Г.В.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області знаходиться цивільна справа 
№ 2/243/4797/2016 за позовом Ляшко Тетяни Анатолі-
ївни до Пестова Дмитра Володимировича про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.

Розгляд справи по суті відбудеться 05.01.2017 року о
08-00 год. (додаткова дата — 12.01.2017 року о 08-00
год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області, за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Пестова Дмитра Володимировича,
30.12.1986 р. н., адреса реєстрації: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Вільна, 59 — є обов’язковою. У разі
неявки відповідача справу буде розглянуто без його участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення
проти позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І. М. Мінаєв

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою Бородіної Олени Валентинівни до Горлівської міської ради
Донецької області про визнання права власності на нерухоме майно в по-
рядку спадкування за законом. Відповідач по справі Горлівська міська рада
Донецької області, останнє відоме місце розташування: Донецька область,
м. Горлівка, проспект Перемоги, будинок № 67, викликається на 03 січня
2017 року на 11 годину 00 хвилин до суду за адресою: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, 39 а) розглядає цивільну справу
227/4186/16-ц за позовом Цесар Віталія Вікторовича до Гензель Анжеліки Сер-
гіївни про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів та призначення
опікуна над малолітньою дитиною, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог щодо предмета спору — орган опіки та піклування Добропільської мі-
ської ради Донецької області.

Відповідач Гензель Анжеліка Сергіївна, 08.07.1993 року народження, урод-
женка м. Макіївка Донецької області, викликається на 19 січня 2017 року на
11-00 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для
участі у розгляді справи.

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 Здоровиця О.В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розлядає цивільну справу за
позовною заявою Самуйленка Володимира Васильовича до Горлівської мі-
ської ради Донецької області про визначення додаткового строку для при-
йняття спадщини. Відповідач по справі Горлівська міська рада Донецької
області, останнє відоме місце розташування: Донецька область, м. Горлівка,
проспект Перемоги, будинок № 67, викликається на 03 січня 2017 року на
09 годину 00 хвилин до суду, за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

 

№ 
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 

Реєстровий 
номер майна 

Загальна 
площа, 
кв.м. 

Вартість 
майна за 

незалежною 
оцінкою, грн 

Максимально 
можливий 

строк оренди 

Мета 
використання Інші умови 

1 
Національна 
академія наук 

України 

Інститут хімії поверхні 
ім. О.О. Чуйка НАН України 

м. Київ-03164, 
вул. Генерала Наумова, 17 

тел. 422-96-89 

Частина приміщення 
виробничого корпусу № 4 10306947 95,00 1980,21 01.01.2017 р.  

по 31.12.2019 р. Виробництво 

1. Відшкодування витрат на 
утримання орендованого 
приміщення. 
2. Відшкодування витрат на 
оголошення у місцевій пресі. 

2   Частина  приміщення 
лабораторного корпусу № 1 10306946 12,65 7177,87 -«- Офіс -«- 

3   Частина приміщення 
стендового корпусу № 1 10306446 74,00 2650,00 -«- Виробництво  

4   

Частина вбудованого  
приміщення технічного 
поверху лабораторного 
корпусу № 1 

10306947 8,00 11122,57 -«- Розміщення 
антен  

5   
Частина покрівлі 
лабораторного корпусу № 1 
(4 антени) 

10306947 4 антени 41452,50 -«- Стільниковий 
зв'язок   
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поГода на ЗаВтра

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 29 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -3    -8         0    -5
Житомирська -3    -8         0    -5
Чернігівська -3    -8         0    -5
Сумська -4    -9       -1    -6
Закарпатська -5  -10         0    -5
Рівненська -3    -8         0    -5
Львівська -5  -10         0    -5
Івано-Франківська -4    -9         0    -5
Волинська -3    -8         0    -5
Хмельницька -2    -7         0    -5
Чернівецька -9  -14       -1    -6
Тернопільська -3    -8         0    -5
Вінницька -4    -9         0    -5

Oбласть Нiч          День
Черкаська -3      -8        0     -5
Кіровоградська -4      -9        0     -5
Полтавська -5   -10      -1     -6
Дніпропетровська -3      -8        0     -5
Одеська -3      -8      +1     -4
Миколаївська -4      -9        0     -5
Херсонська -3      -8        0     -5
Запорізька -5   -10        0     -5
Харківська -5   -10        0     -5
Донецька -8   -13        0     -5
Луганська -9   -14      -1     -6
Крим -3      -8        0     -5
Київ -3      -5      -1     -3

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

оГолошення

Галичани 
не зраджують
різдвяним традиціям

Лесь ЯВОРІВ 
для «Урядового кур’єра»

СВЯТКОВИЙ ТОРГ. Протягом місяця у середмісті Львова
триватиме головний різдвяний ярмарок області «Добрі традиції
Галичини». Урочисту частину його відкриття організатори за-
пропонували минулої неділі, коли Римо-католицька церква свят-
кувала Боже Народження. 

Такий ярмарок започаткували цьогоріч. Він уже побував у
всіх районах Львівщини. Хлібобулочні вироби, ковбаси, шинку,
сири, молочні продукти, рибу та багато іншого краму на свят-
ковій торговиці представляють-продають за власними цінами
майже тридцять товаровиробників області. Варто зазначити, що
ті, хто виробляє та реалізує свій товар, участь у ярмарку беруть
безкоштовно.

А який же український ярмарок без пісні, веселощів, народ-
них забав! Як поінформували в прес-службі облдержадміністра-
ції, тут  у вихідні, а також у свята Пресвятої Богородиці та Св.
Йосифа Обручника, первомученика Стефана, на Старий Новий
рік і Водохреще численні мистецькі колективи з різних районів
краю додаватимуть різдвяного погідного настрою, відтворюва-
тимуть і репрезентуватимуть   яскравий колорит і дух народних
традицій: колядок, щедрівок,  вертепів та театралізованого дійс-
тва Маланок. 

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області викликає в судове
засідання Гофман Любов Анатоліївну, як відповідача по цивільній справі 
№ 651/317/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гофман Любові Ана-
толіївни про стягнення заборгованості на 29.12.2016 року о 10.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньорогачицького ра -
йонного суду Херсонської області за адресою: вулиця Леніна, 60, смт
Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області, суддя
Загрунний В.Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик,
відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, тому
у випадку відсутності відомостей про причину неявки Гофман Любові Ана-
толіївни, повідомленої належним чином або причину неявки буде визнано
судом неповажною — суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних
чи доказів (у заочному порядку).

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ФОРМАТ.  Тернопільський
драматичний театр ім. Тараса
Шевченка взявся відроджува-
ти давню традицію — світські
вечори. Їх організовують без-
посередньо в театральному
фойє. Перший такий захід роз-
почали з програми «Перлини
української музики». Звучали
твори Левка Ревуцького, Євге-

на Станковича, Анатолія Кос-
Анатольського, Мирослава
Скорика, інших композиторів у
виконанні лауреатів всеукраїн-
ських і міжнародних конкурсів
Лідії Футорської та Віталія Боб-
ровського.

Лідія — відома українська
скрипалька, концертувала у
Польщі, Словаччині, Угорщи-
ні, Австрії, Німеччині, Італії,
Швеції, Азербайджані. Спів-
працювала з більшістю сим-

фонічних і камерних колекти-
вів України, зокрема з оркес-
трами Києва, Львова, Терно-
поля, Харкова, Луганська, За-
поріжжя. Її скрипка звучала
навіть на глибині 320 метрів
під землею на концерті в шах-
ті-музеї в польському Забже.
Лідія Футорська часто — пер-
ший виконавець творів сучас-
них українських композито-
рів. Віталій Бобровський (ро-
яль)  проводить активну кон-

цертну діяльність у рідній
країні.     

Такі програми класичної му-
зики в театрі мають намір ор-
ганізовувати раз на один —
два місяці. Примітно, що відбу-
ватимуться вони як у стилі рет-
ро, так і в сучасному форматі.
Втім, світські вечори матимуть
не лише музичне обрамлення,
у театральному фойє проводи-
тимуть також літературні та
творчі зустрічі. 

У театрі відроджують світські вечори

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

СПАДЩИНА. В Історико-
культурному комплексі «Запо-
розька Січ» Національного за-
повідника «Хортиця» відкри-
лася нова експозиція «Часи
козацькі — Січі Запорозькі».

На унікальній виставці, роз-
міщеній в одному з куренів,
можна побачити артефакти од-
разу чотирьох січей: Хортиць-
кої, Чортомлицької, Кам’ян-
ської і Нової (Підпільненської).

Історія кожної представлена
через персоналії знаменитих
кошових отаманів різних епох:
Дмитра Вишневецького, Івана
Сірка, Костя Гордієнка та Пет-
ра Калнишевського. Серед
експонатів — унікальні козацькі
шаблі, татарські ятагани, пісто-
лі, інша зброя, прапори, моне-
ти,  предмети побуту та цер-
ковного вжитку. Унікальність
експозиції  в образотворчому
підході до зображення подій
тих часів. Так, отамана Івана
Сірка представлено в образі

вовка, а в експозиції задіяні
живі козаки. Зброя, кераміка,
клейноди розташовано так, що
глядачі нібито стають дійовими
особами  історичних подій.
Можна навіть уявити шахову
партію з експонатів. А дзер-
кальні панно дають змогу від-
відувачам опинятися в оточенні
козаків різних періодів, століть
та професій.

Експонати для виставки об-
рали із власних фондів Націо-
нального заповідника «Хорти-
ця», Дніпропетровського на-

ціонального історичного му-
зею ім. Д.Яворницького та Ні-
копольського державного кра-
єзнавчого музею.

— Традиційно Запорозьку
Січ представляють як щось не-
змінне, усталене, статичне, —
каже генеральний директор
Національного заповідника
«Хортиця» Максим Остапенко.
— Ця експозиція покликана
зруйнувати міф і показати, що
в XVI та XVIII століттях Запо-
розька Січ була зовсім різно-
манітною.

Чотири січі зійшлися на Хортиці

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ФУТБОЛЬНІ ПІДСУМКИ.
Президент ФФУ Андрій Па-
велко на підсумковій зустрічі з
журналістами провідних укра-
їнських мас-медіа однією з го-
ловних подій року, що минає,
назвав отримання права на
проведення двох фіналів-2018
Ліги чемпіонів УЄФА в Києві:
чоловічої  — на НСК «Олімпій-
ський» та жіночої — на стадіо-
ні «Динамо» ім. Валерія Лоба-
новського. «Це наша велика
перемога, серйозний стимул
до розвитку і популяризації
футболу в нашій країні. Коли
понад 140 телекамер світу
транслюватимуть фінальний
матч Ліги чемпіонів, вони бу-
дуть спрямовані в Україну і
рекламуватимуть її», — зазна-
чив Андрій Павелко.

Важливим питанням для
ФФУ була і залишається геог-
рафія проведення матчів збір-
ної всередині країни. Федера-
ція протягом року працювала
над тим, щоб якомога більше
міст України могли приймати

матчі міжнародного рівня. Тож
приємно констатувати, що
Одеса та Харків отримали до-
звіл УЄФА на проведення
міжнародних матчів найвищо-
го рівня. «Ми й далі прагнути-
мемо, щоб географія прове-
дення матчів різних збірних
розширювалася. Це дасть
змогу нашим уболівальникам
бути ближчими до збірної», —
наголосив Андрій Павелко.

Мати власну стратегію не
тільки на найближчий час, а з
перспективою на багато років
— це той принцип, за яким
живуть провідні футбольні ор-
ганізації світу. Федерація фут-
болу України у 2016 році та-
кож розпочала розроблення
програми розвитку футболу
до 2020 та 2030 років. «Ми за-
лучили іноземного партнера,
який допомагає нам працюва-
ти над цим важливим доку-
ментом. Будь-хто зможе оз-
найомитися з цією програ-
мою,  ми врахуємо важливі
побажання, внесемо можливі
зміни і представимо громад-
ськості якісну стратегію роз-
витку футболу в Україні», —

поділився планами очільник
ФФУ. 

Важлива складова розвитку
футболу загалом — наявність
футбольних майданчиків у
країні. У 2016 році Федерація
футболу України приділяла
цьому питанню велику увагу.
Майже в кожному регіоні було
відкрито футбольний майдан-
чик чи стадіон.

А 26 грудня Андрій Павелко у
тестовому режимі ввів в екс-
плуатацію завод із виробництва
штучних полів. Підприємство,
відкрите у Бориспільському
районі, не лише має забезпечи-
ти вітчизняні міста та села якіс-
ним покриттям останнього по-
коління для стадіонів та май-
данчиків, а й у перспективі змо-
же працювати на експорт.

Президент ФФУ здійснив
символічний запуск обладнан-
ня, яке поставила німецька ком-
панія Polytan, а також оцінив
технологічні процеси та якість
майбутньої продукції. Завод —
перше підприємство такого ти-
пу, що належатиме ФФУ. Це
відзначив представник компанії
Polytan, яка має ліцензію біль-

шості світових спортивних фе-
дерацій, Роб Веннекер.

«Вкрай важливо, що ми по-
чали тестувати та запроваджу-
вати виробництво саме у цьому
році. Сподіваюсь, що наша на-
ступна зустріч на цьому заводі
відбудеться вже найближчим
часом, коли ми зможемо від-
крити повний цикл виробниц-
тва. Найближчі цілі, які стоять
перед нами, — у березні зроби-
ти як мінімум три стандартні
футбольні поля зі штучним по-
криттям для стадіонів у Рівно-
му, Івано-Франківську та Чер-
нівцях. Це буде чудова нагода
перевірити виробничі потуж-
ності нового заводу. Найголов-
ніше завдання — презентувати
стандарт шкільного майданчи-
ка, аби у березні продемон-
струвати вже готові продукти,
розпочавши нову історію укра-
їнського футболу. Кілька днів
тому ми відкрили новий стадіон
у Бердянську, і можу сказати,
що радість діток, які отримали
можливість займатися футбо-
лом у сучасних умовах, не
можна  порівняти ні з чим», —
наголосив президент ФФУ.

Полів набудуємо — забивайлики виростуть

Майбутнє вітчизняного футболу творитимуть ті, хто сьогодні робить перші кроки з м’ячем 
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