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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 16 січня 2017 року
USD 2766.9232   EUR 2949.8168      RUB 4.6605     /    AU 331020.86      AG 4637.36      PT 271435.17     PD 209732.78

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

вівторок, 17 СІЧНЯ 2017 РОКУ №8 (5877)
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення
міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення
функціонування Національного агентства з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів»

ЦИФРА ДНЯ

ЦИТАТА ДНЯ

Джозеф БайДен: «Коли Росія
та її ставленики

виконають зобов’язання 
з припинення бойових

дій, тоді від України
можна очікувати

виконання 
її політичних
зобов’язань».

Віце-президент США про виконання політичної 
частини мінських угод після настання миру на Донбасі  
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ДЕРИБАН

На Черкащині
учасники АТО
допомогли виявити
дивну оборудку 
із землею

Не виживати, 
а змінюватися 

ЕКСКЛЮЗИВ. Заступник міністра охорони здоров’я 
Павло Ковтонюк розповів «УК» про нормативні документи, 
які дають змогу медзакладам працювати ефективніше 
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66 млн тонн
зернових і зернобобових зібрали торік

вітчизняні аграрії, тобто на 5,9 млн тонн
більше, ніж позаторік. Це рекорд 

в історії України

Вимушені переселенці: 
інтегруватися чи повертатися
АКТУАЛЬНО. Вони не хочуть бути проблемою й тягарем для місцевих громад і влади, 
бажаючи стати корисним ресурсом. Та чи вдасться?

Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

За даними Мінсоцполітики,
нині кількість тих, хто виму-

шено переселився на підкон-
трольні українській владі тери-
торії з Донеччини та
Луганщини, де триває АТО, та з
Криму, становить майже 1,7 мі-

льйона осіб, або 1,3 мільйона ро-
дин. Вони мають дуже багато
проблем. І не останнє місце се-
ред них посідають адаптація до
умов життя на новому місці та

інтеграція у місцеві громади. На
цьому наголошують члени
«Правозахисної організації жі-
нок-переселенок «Воля до жит-
тя».

— Переселенцями ми стали
не з власної волі й не у по-
шуках кращого життя.
Нам довелося втікати від
війни. 5
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«Вікіпедія» стає
українськомовнішою 

ПРОСВІТА. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтримав
пропозиції громадськості, спрямовані на розвиток українсько-
мовного розділу «Вікіпедії» і доручив органам виконавчої влади
вжити у 2017 році заходів задля їхньої успішної реалізації.

Серед запропонованих громадськістю кроків — внесення
змін до навчальних програм з інформатики, географії, історії та
літератури для учнів старших класів загальноосвітніх навчаль-
них закладів щодо використання українськомовного розділу
«Вікіпедії», повідомляє департамент інформації та комунікацій
з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Крім того, серед запропонованих заходів можливість підготов-
ки студентами матеріалів для «Вікіпедії», сприяння проведенню
української частини міжнародного конкурсу «Вікі любить пам’ят-
ки», сприяння проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт
в українському розділі «Вікіпедії». До слова, українськомовний
розділ «Вікіпедії» налічує приблизно 650 тисяч статей і посідає
16-те місце серед усіх розділів за кількістю статей.

Потрапляючи в лікарню, кожен має надію на якісну допомогу. Відтепер для цього з’явилися передумови



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

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 28 грудня 2016 р. № 1043-р
Київ

Про віднесення будівлі у м. Ямполі 
до сфери управління Служби безпеки

Віднести будівлю (реєстраційний номер 816116605256) по вул. Хмель-
ницького Б., 53, у м. Ямполі Вінницької області до сфери управління
Служби безпеки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2016 р. № 1054
Київ

Питання реалізації спільного 
з Європейським інвестиційним банком 
проекту «Основний кредит для малих 
та середніх підприємств та компаній 

з середнім рівнем капіталізації»
З метою реалізації умов Фінансової угоди (Проект «Основний кредит

для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталі-
зації») між Україною та європейським інвестиційним банком від 24 грудня
2014 р., ратифікованої Законом України від 15 липня 2015 р. № 601-VIII,
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:
вимоги до банків — учасників проекту «Основний кредит для малих та

середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації»;
валютно-фінансові умови субфінансування, що надаватиметься банкам

— учасникам проекту «Основний кредит для малих та середніх підприємств
та компаній з середнім рівнем капіталізації».

2. Міністерству фінансів забезпечити: 
затвердження переліку документів, які банк повинен надавати для участі

у відборі банків — учасників проекту «Основний кредит для малих та се-
редніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації»;

проведення у тримісячний строк відбору банків — учасників зазначеного
проекту.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 30 листопада 2016 р. № 1054

ВИМОГИ
до банків — учасників проекту «Основний кредит 

для малих та середніх підприємств та компаній з середнім 
рівнем капіталізації»

1. Складення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінан-
сової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
та річних висновків без застережень за результатами аудиту фінансової
звітності згідно із зазначеними стандартами протягом останнього року.

2. Дотримання економічних нормативів, установлених Національним
банком.

3. Незастосування протягом останнього року Національним банком до
банку таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійс-
нення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних
або неплатоспроможних.

4. Дотримання позитивного результату від операційної діяльності (опе-
раційного прибутку/збитку, який розраховується як різниця між доходами
та витратами банку без урахування витрат на формування резервів) на дату
звернення банку щодо участі у реалізації проекту.

5. Відсутність простроченої заборгованості із здійснення розрахунків з
державним бюджетом та державними цільовими фондами.

6. Відсутність випадків невиконання/несвоєчасного виконання банком
своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами.

7. Дотримання вимог, установлених Національним банком, щодо фор-
мування та зберігання обов’язкових резервів банками України та філіями
іноземних банків в Україні.

8. Наявність належної організаційної структури, стратегії розвитку та кре-
дитного портфеля у галузі малого та середнього підприємництва, персо-
налу та інших ресурсів, необхідних для ефективного провадження
діяльності та реалізації проекту.

9. Невзяття участі та неуповноваження, ненадання змоги будь-якій афі-
лійованій або будь-якій іншій особі, що діє від імені банку, брати участь у
провадженні будь-якої забороненої діяльності відповідно до Фінансової
угоди (Проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та ком-
паній з середнім рівнем капіталізації») між Україною та європейським ін-
вестиційним банком від 24 грудня 2014 р., ратифікованої Законом України
від 15 липня 2015 р. № 601-VIII.

10. Відсутність ділових стосунків з будь-якою особою, до якої застосо-
вуються санкції відповідно до Фінансової угоди (Проект «Основний кредит
для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталі-
зації») між Україною та європейським інвестиційним банком від    24 грудня
2014 р., ратифікованої Законом України від 15 липня 2015 р.    № 601-VIII,
та Закону України «Про санкції», та ненадання будь-яких коштів прямо або
опосередковано будь-якій особі, до якої застосовуються санкції.

11. Дотримання внутрішніх процедур контролю стосовно протидії лега-
лізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму,
розроблених відповідно до рекомендацій та стандартів Групи з розробки
фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.

12. Відсутність судового, арбітражного, адміністративного процесу або
розслідування у будь-якому суді, арбітражному органі або установі, що
може суттєво вплинути на фінансовий стан банку, реалізацію проекту.

13. Відсутність конфлікту інтересів між акціонерами банку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 30 листопада 2016 р. № 1054

ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ УМОВИ
субфінансування, що надаватиметься банкам — учасникам проекту 

«Основний кредит для малих та середніх підприємств 
та компаній з середнім рівнем капіталізації»

1. Валюта кредитування — євро/долари США.
2. Строк субфінансування — п’ять років.
3. Базис відсоткової ставки — плаваюча відсоткова ставка з фіксованим

спредом/фіксована відсоткова ставка; відсоткова ставка субфінансування
— ставка залучення плюс 2 відсотки.

4. Комісія за надання субфінансування — 0,25 відсотка ліміту субфінан-
сування (сплачується разово на користь Мінфіну).

5. Комісія за зобов’язаннями — 0,5 відсотка річних, що нараховується
на суму різниці між лімітом субфінансування та основним боргом, у валюті

субфінансування (сплачується на користь Мінфіну. Нарахування комісії
припиняється у разі, коли сума всіх наданих коштів становитиме ліміт суб-
фінансування, або у разі настання останньої дати субфінансування).

6. Комісія за підготовку — не більше 0,25 відсотка ліміту угоди про суб-
фінансування (сплачується разово на користь Агента, яким відповідно до
Фінансової угоди (Проект «Основний кредит для малих та середніх підпри-
ємств та компаній з середнім рівнем капіталізації») між Україною та євро-
пейським інвестиційним банком від 24 грудня 2014 р., ратифікованої
Законом України від 15 липня 2015 р. № 601-VIII, визначено АТ «Укрексім-
банк»).

7. Комісія за управління — не більше 1 відсотка річних ліміту, визначе-
ного в угоді про субфінансування (сплачується щомісяця на користь
Агента, яким відповідно до Фінансової угоди (Проект «Основний кредит
для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталі-
зації») між Україною та європейським інвестиційним банком від 24 грудня
2014 р., ратифікованої Законом України від 15 липня 2015 р. № 601-VIII,
визначено АТ «Укрексімбанк»).

8. Період сплати відсотків за субфінансування — щомісяця з 1 по 7
число (у січні та травні — по 15 (включно). Протягом цього періоду спла-
чуються відсотки за субфінансування за попередній місяць.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 січня 2017 р. № 6-р
Київ

Про уповноваження на представництво 
інтересів Кабінету Міністрів України 

в колективному трудовому спорі 
між професійною спілкою працівників 

охорони здоров’я України 
та Кабінетом Міністрів України

З метою забезпечення представництва інтересів Кабінету Міністрів Ук-
раїни та оперативного вирішення питань щодо формування примирних ор-
ганів у ході розв’язання колективного трудового спору між професійною
спілкою працівників охорони здоров’я України та Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, зареєстрованого розпорядженням Національної служби посередниц-
тва і примирення від 29 вересня 2016 р. № 282:

1. Надати заступникові Міністра охорони здоров’я Лінчевському О. В.
повноваження щодо представництва інтересів Кабінету Міністрів України
в ході проведення примирних процедур з розв’язання колективного трудо-
вого спору між професійною спілкою працівників охорони здоров’я України
та Кабінетом Міністрів України з правом підписання угод про утворення
примирних органів, організацію їх роботи, розв’язання зазначеного спору
або виконання окремих вимог професійної спілки працівників охорони здо-
ров’я України, визначення посадових осіб відповідних центральних органів
виконавчої влади для представництва інтересів Кабінету Міністрів України
в роботі примирних органів.

2. Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі,
Міністерству соціальної політики, Міністерству юстиції, іншим центральним
органам виконавчої влади визначати за зверненням заступника Міністра
охорони здоров’я Лінчевського О. В. посадових осіб для представництва
інтересів Кабінету Міністрів України в ході проведення примирних процедур
та оперативно надавати необхідні для розв’язання спору матеріали з об-
ґрунтуванням доказів позиції Кабінету Міністрів України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВиЙ КУР’єР14
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Соболева Катерина Анатоліївна та ТОВ «Спецав-
тогруп», Деснянський районний суд м. Києва 
(м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 11) повторно
викликає Вас у судове засідання на 02.02.2017 року
о 10 год. 00 хв. для участі у розгляді цивільної справи
за позовом Пащенка М. М. до Соболевої К. А., ТОВ
«Спецавтогруп», Кравчука Ю. В., треті особи: ТОВ
«Захід-Авто-Ленд», Територіальний сервісний центр
МВС України в Рівненській області про визнання пра-
вочинів недійсними. У разі вашої неявки справу буде
розглянуто без вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Слов’янський міськрайонннй суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ АБ «УкргазБанк» до:

Відповідач Рекачинський Богдан Дмитрович, останнє
місце реєстрації проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. 60 років СРСР, буд. 41, кв. 49, викликається
20 січня 2017 року о 08 год. 30 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 його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Павлова Андрія Леонідовича як відповідача
по цивільній справі за номером провадження
№2/323/1028/16, справа №323/3497/16-ц, за позо-
вом Павлової Вікторії Вікторівни до Павлова Андрія
Леонідовича про стягнення аліментів, яку призна-
чено до розгляду о 13 год. 30 хв. 19 січня 2017 року
у приміщенні суду за адресою: Запорізька область,
м. Оріхів, вул. Йохана Янцена (К. Маркса), 27 а, каб.
№14. 

Суддя Мінаєв М. М.

Смірнов Олександр Олександрович, 30.07.1985 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк,
вул. Чехова, буд. 26, та Рудик Анатолій Федорович, 06.12.1959
р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл., Со-
вєтський, с. Комунар, вул. Кірова, 102, викликаються до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідачі по цивільній справі № 227/4337/16-ц за позовом ПАТ
«Сбербанк» до Смірнова Олександра Олександровича, Рудика
Анатолія Федоровича про стягнення заборгованості за догово-
рами кредиту. Судове засідання відбудеться 19.01.2017 року о
10.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідачів до
суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи до-
казів.

Суддя Корнєєва В. В.

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 

Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення аукціону: 15.02.2017 р.
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів
Детальна інформація по лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/96-imexbank
(параметри, забезпечення, початкова ціна,
правила участі в аукціоні):

 
  

Номер лота Коротка назва лота 
Q4038192942b1310 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 6 одиниць основних засобів 
Q4038192942b1311 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 7 одиниць основних засобів 
Q4038192942b1312 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 14 одиниць основних засобів 
Q4038192942b1313 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 14 одиниць основних засобів 
Q4038192942b1314 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 6 одиниць основних засобів 
Q4038192942b1315 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 6 одиниць основних засобів 
Q4038192942b1316 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 5 одиниць основних засобів 
Q4038192942b1317 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 4 одиниці основних засобів 
Q4038192942b1318 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 4 одиниці основних засобів 
Q4038192942b1319 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 5 одиниць основних засобів 
Q4038192942b1320 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 4 одиниці основних засобів 
Q4038192942b1321 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 4 одиниці основних засобів 
Q4038192942b1322 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 4 одиниці основних засобів 
Q4038192942b1323 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 9 одиниць основних засобів 
Q4038192942b1324 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 10 одиниць основних засобів 
Q4038192942b1325 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 7 одиниць основних засобів 
Q4038192942b1326 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 6 одиниць основних засобів 
Q4038192942b1327 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 3 одиниці основних засобів 
Q4038192942b1328 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 8 одиниць основних засобів 
Q4038192942b1329 Банкомат Wincor ProCash 2100XE та 5 одиниць основних засобів 

  

 
Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Вітка

Олександра Вікторовича, 13.09.1961 року народження (останнє відоме місце
проживання: м. Севастополь, вул. Суворова, буд. 8), у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 3
ст. 27, ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального
кодексу України, у судове засідання, яке відбудеться «20» січня 2017 року
об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, зал судових засідань №7,
під головуванням судді Хіміча В. М. Явка до суду є обов’язковою. При собі
необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «ІМЕКСБАНК» 

Номер лота Коротка назва лота/номер кредитного договору
Q3919625242b1365 Право вимоги за кредитним договором №140/07 

від 26.06.2007

Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale
Дата проведення аукціону: 15.02.2017 р.
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів
Детальна інформація по лоту
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна,
правила участі в аукціоні): http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/96-

imexbank

До Апеляційного суду Запорізької області викликається
обвинувачений Гаранжа Роман Володимирович за апеля-
ційною скаргою прокурора на ухвалу колегії суддів При-
азовського районного суду Запорізької області від 24
травня 2016 року, відносно Гаранжи Р. В. за ч. 1 ст.258-3
КК України. Судове засідання відбудеться 20 січня 2017
року о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Св. Миколая (Артема), 50.

Суддя В. П. Жовніренко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає:

Цивільну справу № 243/10119/16-ц за позовом Лопес Вікторії Анатоліївни
до Мороза Анатолія Леонідовича про розірвання шлюбу. Останнє відоме за-
реєстроване місце проживання відповідача Мороза Анатолія Леонідовича:
Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Парковий, буд. 4, кв. 19.

Відповідач викликається до суду на 20 січня 2017 року на 08 год. 45 хв.
для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич 

Камінь-Каширський районний суд Волинської області викликає в судове засідання як
відповідача Костючика Андрія Пилиповича, 06 травня 1961 року народження, останнє
місце проживання якого: м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 114/2, Волинської об-
ласті, у цивільній справі за позовом Приватного акціонерного товариства «Камінь-Ка-
ширська ПМК-70» до Костючика Андрія Пилиповича, третя особа, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, — Ковельська об’єднана
державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Во-
линській області, про визнання правочину недійсним, яке відбудеться о 15 годині 10 хви-
лин 20 січня 2017 року в залі суду Камінь-Каширського районного суду Волинської
області: м. Камінь-Каширський, вул. Воля, 13, Волинської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя О. В. Антонюк

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) 
з продажу активів ПАТ «ВБР»

на електронному торговельному майданчику ТОВ «НЬЮТЕНД»

 
 

Номер лота: Q3919625217b1188 - Q3919625217b1193 
Коротка назва лота/номер кредитного договору: Право вимоги за кредитними договорами       

№MKLVF1.118633.004, № MKLVF1.116272.003,       
№ MKTLFGG.196905.002, № MKIZF3.4299.003,          
№ MKLNF3.4586.004, № ICKGMCUI.73124.005,  
№IKIPG3.73124.001 та договорами забезпечення виконання 
зобов'язань  

Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale/ 
Дата проведення аукціону: 17.02.2017 р. 
Час проведення аукціону: Буде надано організатором торгів 
Детальна інформація по лоту (параметри, 
забезпечення, початкова ціна, правила участі в 
аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/26-vseukr-bank-
rozv/8912 
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Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Нечаєву Ірину Па-
влівну, 21.12.1987 року народження, останнє відоме місце проживання: 
с. Кальник, вул. Калашника, буд. 20, Іллінецького району, Вінницької області,
в судове засідання як відповідачку по цивільній справі № 131/1762/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват
Банк» до Нечаєвої Ірини Павлівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 13 год. 00 хв. 20 березня 2017 року в
залі засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою:
м. Іллінці, Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за її відсутності.
Голова суду М. В. Шелюховський

В провадженні Приазовського районного суду Запорізької області пере-
буває цивільна справа за позовом ТОВ Кредитні ініціативи до Акопян Світ-
лани Іванівни про стягнення заборгованості.

Приазовський районний суд Запорізької області викликає Акопян Світ-
лану Іванівну в судове засідання 23 січня 2017 року о 09-30 для розгляду
цивільної справи за позовом ТОВ Кредитні ініціативи до Акопян Світлани
Іванівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться за адресою: При-
азовського районного суду Запорізької області.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти позову та до-
кази їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та
неповідомлення суду про причини неявки позов буде розглянутий за його
відсутністю за наявними в матеріалах справи доказами. 

Суддя Шеїна Л. Д.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відпові-
дача Дубнюка Олега Володимировича, 11.11.1983 р.н. останнє відоме
місце проживання: м. Херсон, вул. Бучми, 20, кв. 145 Г-В у судове за-
сідання для розгляду цивільної справи за позовною заявою ПАТ КБ
«Приватбанк» до Дубнюка Олега Володимировича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського
суду Херсонської області 23.01.2017 року о 13:00 годині за адресою:
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде розглянута
у його відсутність за наявними у справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Личаківський райониий суд. м. Львова, викликає Васінчука Андрія Воло-
димировича як відповідача по цивільній справі за позовом Аношиної Євгенії
Миколаївни до Васінчука Андрія Володимировича, третьої особи органу
опіки та піклування Личаківської районної адміністрації ЛМР про позбав-
лення батьківських прав, справа призначена в судове засідання на 24 лютого
2017 року на 09 год. 15 хв. в приміщенні Личаківського районного суду м.
Львова за адресою : 79007 м. Львів, вул. Б.Лепкого,16. У разі неявки відпо-
відача у судове засідання справу буде розглянуто за наявними в ній мате-
ріалами. Про поважність причин відсутності у судовому засіданні повідомити
Личаківський районний суд. м. Львова.

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

Суддя Шеремета Г. І.

Харківський районний суд Харківської області викликає Богачука
Владислава Юрійовича, який був зареєстрований за адресою: Харків-
ська область, Харківський район, с. Васищево, пров. Комсомольський,
10, в судове засідання як відповідача по цивільній справі 
№ 635/8616/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Богачука Владислава Юрійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, призначене на 31
січня 2017 року на 10 годину 00 хвилин в приміщенні Харківського рай-
онного суду Харківської області за адресою: Харківська область, Хар-
ківський район, селище Покотилівка, вул. Сковороди, 18. У разі вашої
неявки в судове засідання, неповідомлення про причини неявки справа
буде розглянута заочно за відсутності відповідача.

Суддя Н. Л. Панас

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться ци-
вільна справа №310/7256/16-ц за позовом Товариства з додатковою
відповідальністю «Страхова компанія «ВіДі-Страхування» до Щурова
Романа Миколайовича про відшкодування шкоди.

Розгляд справи призначено на 31.01.2017р. о 16 годині 00 хвилин в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя Троценко
Т. А., тел. (код 06153)3-55-31.

Суд викликає Щурова Романа Миколайовича як відповідача. Явка
відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача справа
буде розглянута за наявними матеріалами.

Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно (складське приміщення

за адресою: автодорога М-06, ліворуч. Львівська область, Пустомитівський р-н, с/рада

Сороки-Львівська, автодорога Київ-Чоп, під’їздом до м. Львова, 0 км+6050 м) від

31.05.2012 року, видане виконавчим комітетом Сороки-Львівської сільської ради,

Львівська область, Пустомитівський район, с. Сороки-Львівські, на підставі рішення

№ 35 від 30.03.2012 р. - Шуляку Олегу Вікторовичу (1/2 частки) вважати недійсним.

Глобинський районний суд Полтавської області викликає Чебана Романа Вікторовича (останнє
відоме місце проживання: с-ще Градизьк, Глобинського району, Полтавської області, вул. Підгірна,
25) як відповідача в судове засідання по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чебана Ро-
мана Вікторовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 31.01.2017 року о 08.30 год. у приміщенні суду за адресою: 
м. Глобине, Полтавської області, вул. Центральна, 183/23. Явка до суду є обов’язковою. У разі не-
явки справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки в судове засідання.

Суддя P. M. Марущак

Білокуракинський районний суд Луганської
області повідомляє, що 10.11.2016 року роз-
глянуто цивільну справу №409/2201/16-ц
(пров. № 2/409/1567/16) за позовною заявою
Скачкової Ольги Василівни до Скачкова Еду-
арда Вікторовича про розірвання шлюбу та ви-
несено заочне рішення про задоволення
позову. 

Суддя Третяк О. Г.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Сич Іван Олексійович, 08.02.1960 р. н., відповідно до вимог ст. ст.

133, 135, 297-5 КПК України викликається 20 січня 2017 року на 14 год. 00 хв. до за-
ступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної
поліції в Рівненській області Михальчук Тетяни Ульянівни у каб. № 95 за адресою: 
м. Рівне, вул. Хвильового, 2 (тел. 0966394770), для проведення слідчих та проце-
суальних дій у кримінальному провадженні № 12014180000000196 від 07.05.2014 за
ч. 3 ст. 368 КК України. 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5622/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Гудової З. В. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі — Гудова Зінаїда Вікторівна, 04.04.1980
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, с. Нова Полтавка, Костянтинівський р-н, вул.
Черемушки, буд. 44, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 20 січня 2017 року (корп. №2, каб. №21), для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

У зв’язку з оформленням спадкових
прав на майно Бутенко Надії Федорівни
розшукуються спадкоємці, в тому числі
Калініченко Леся Олексіївна, 13 квітня
1981 року народження. Приватний нота-
ріус Захарченко Т.С., тел.: 540-65-40.
Режим роботи: пн.-пт. з 9.00 до 18.00.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Казакову Ферузу Сайітівну, 19.09.1979 р.н. про
те, що 31 січня 2017 року о 08 год. 10 хв. у приміщенні
Роменського міськрайонного суду Сумської області за
адресою: м. Ромни, Сумської області, вул. Соборна 12,
буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Казакової Ферузи Сайітівни
про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
Казакова Феруза Сайітівна вважається повідомленою
про час і місце розгляду справи і у випадку її неявки
справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу № 2/243/104/2017 за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Ковтунової Олени Василівни про
стягнення заборгованості. Відповідачка Ковтунова Олена
Василівна, останнє відоме місце мешкання якої: м. Гор-
лівка, вул. Димитрова, будинок 58, квартира 23 викли-
кається до суду на 13 лютого 2017 року на 13 годину 00
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Викликається: Іванов Павло Павлович, 09.06.1964
року народження, місце проживання (перебування)
та місцезнаходження невідоме, в судове засідання на
27 січня 2017 року на 09 год. 30 хв., яке відбудеться
у приміщенні Шосткинського міськрайонного суду за
адресою: м. Шостка, вул. Свободи, 63, у справі 
№ 2/589/1481/16 за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Іванова Павла Павловича про стягнення заборгова-
ності.

Суддя Л. О. Стародубцева

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає:
Мартиновича Дениса Васильовича як відповідача 
в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/14883/16-ц за позовом ТОВ «Порше Мобіліті»
до Мартинович Дениса Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитом, що відбудеться 30 січня
2017 року о 09-00 год.

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

Суддя А. С. Река

Старобільский районний суд Луганської області

повідомляє, що 29.09.2016 року судом винесено за-

очне рішення по цивільній справі № 431/2603/16-ц

за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Михайлова

Сергія Володимировича про стягнення суми забор-

гованості за кредитним договором. З повним тек-

стом заочного рішення можна ознайомитися в

канцелярії суду за адресою: м. Старобільськ, вул.

Миру, 38.

Сосницький районний суд Чернігівської області ви-
кликає відповідачів Бакуменка Сергія Петровича, Ануч-
кіна Володимира Олексійовича та Анучкіна Леоніда
Олексійовича по справі № 745/741/16-ц за позовом
Кальченка Василя Анатолійовича до Бакуменка Сергія
Петровича, Анучкіна Володимира Олексійовича та Ануч-
кіна Леоніда Олексійовича про визнання права власності
на нерухоме майно за набувальною давністю та скасу-
вання державної реєстрації в судове засідання на
23.01.2017 року о 10:00, яке відбудеться в приміщенні
зали суду за адресою Чернігівська область, смт Сосниця
вул. Чернігівська, 54, під головуванням судді Смаль І. А.

У випадку неявки відповідачів справа буде розглянута
на підставі наявних у ній доказів.

Великоновосілківський районний суд Донецької області
в зв’язку з розглядом цивільної справи 220/2318/16-ц (про-
вадження 2/220/797/16) за позовом Шабинської Лариси Ми-
колаївни до Великоновосілківської селищної ради,
Стоцького Сергія Андрійовича, Стоцького Анатолія Мико-
лайовича про визнання права власності на спадкове майно
повідомляє, що судове засідання призначено на 01.02.2017 р.
на 10-00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка,
вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О. М. Суд викликає як від-
повідачів Стоцького Сергія Андрійовича, Стоцького Анатолія
Миколайовича. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідачів в судове засідання справа буде розглянута за
їх відсутності.

В провадженні Київського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом
Фімкіна Олексія Миколайовича до Фімкіна Бориса
Трофимовича про визнання права власності за на-
бувальною давністю, у зв’язку з чим повідомляємо
відповідача Фімкіна Бориса Трофимовича про те, що
наступне судове засідання відбудеться 07 лютого
2017 року о 12 год. 30 хв. в приміщенні Київського
районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, 
вул. Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Пилипенко Ліни Павлівни до Пилипенка
Андрія Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Пилипенко Андрій Володимирович
зареєстрований за адресою: м. Єнакієве, вул. Айвазов-
ського, буд. 80а, кв. 22, викликається до суду на 25.01.2017
р. на 08.50 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб.
212 для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає цивільну справу за позовом Кредитної спілки
«Можливість» до Азарченкова Володимира Олек-
сандровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач у справі — Азарченков Володимир
Олександрович викликається на 25 січня 2017 року
на 11:30 до Орджонікідзевського районного суду
міста Маріуполя Донецької області для участі у роз-
гляді справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Рівненський районний суд Рівненської області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 26 січня
2017 року о 09.30 годині в приміщенні Рівненського
районного суду Рівненської області за адресою: 
м. Рівне, вул. Петра Могили, 24, Мосницький Едуард
Володимирович (останнє відоме місце реєстрації —
Рівненська обл., м. Рiвне, вул. Студентська, буд. 14,
кв.235) як відповідач по цивільній справі 
№ 570/5256/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Мосницького Едуарда Володимировича про стяг-
нення заборгованості. 

Суддя Кушнір Н. В.

Залізничний районний суд м. Львова викликає як відпо-
відача Беспьорстова Дениса Володимировича, останнє ві-
доме місце реєстрації за адресою: м. Львів, вул.
Стародубська, 1/4, в судове засідання у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Беспьорстова Дениса Володимировича
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 08 лютого 2017 року о 09 год. 30 хв. в примі-
щенні суду за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 3, каб. 
№ 4. У разі неявки відповідача в судове засідання буде про-
ведено заочний розгляд справи у відповідності до вимог ст.
224 ЦПК України на підставі наявних у справі даних чи до-
казів (ч. 4 ст. 169 ЦПК України).

Суддя С. Ю. Колодяжний

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Берьозкіна Дмитра Ана-
толійовича, який проживає за адресою: вул. Коцюбин-
ського, б. 27, кв. 393, м. Луганської області як
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/9277/16-ц за позовом ПАТ «Державний експор-
тно-імпортний банк України» до Берьозкіна Дмитра Ана-
толійовича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 23 січня 2017 року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Малиновський районний суд м.Одеси викликає у
судове засідання, яке відбудеться 30 січня 2017 року
о 09.35 годині в приміщенні Малиновського район-
ного суду м.Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Василя
Стуса, 1а, Галіс Світлану Федорівну: (останнє відоме
місце реєстрації - Одеська обл., м. Одеса, вул. Рабіна
Іцхака, буд. 17, кв. 116) як відповідача по цивільній
справі № 521/11151/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Галіс Світлани Федорівни про стягнення
заборгованості.

Суддя Леонов О. С.

Малиновський районний суд м.Одеси викликає у
судове засідання, яке відбудеться 30 січня 2017 року
о 09.30 годині в приміщенні Малиновського район-
ного суду м.Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Василя
Стуса, 1а, Житкова Руслана Миколайовича: (останнє
відоме місце реєстрації - Одеська обл., м. Одеса, вул.
5-А Заводська, буд. 20-А, кв. 1) як відповідача по ци-
вільній справі № 521/11848/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Житкова Руслана Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Суддя Леонов О. С.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянти-
нівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/5345/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Балабанової Г. В. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі — Балабанова Галина Володимирівна,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, сел. Дзержин-
ського, вул. Дунаєвського, буд. 1-в, викликається до суду на 09-15 годину 20
січня 2017 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Дзержинський районний суд м. Харкова повідомляє, що судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Бахарової Оксани Сергіївни до
Бахарова Даніеля; заінтересована особа: Управління служб у справах
дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської
ради про позбавлення батьківських прав, призначене на 25 січня 2017
року о 10.00 у приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова
за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 52-в, каб. 118. Доводжу до відома
відповідача, що у разі Вашої неявки справу буде розглянуто за Вашої
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. О. Руднєва

Хортицький районний суд м.Запоріжжя викликає у судове засідання,
яке відбудеться 31 січня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні 
Хортицького районного суду м.Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя,
пр-т Ювілейний, 33, Горішного Олега Вікторовича: (останнє відоме
місце реєстрації - Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Ювілейний, буд.
29, кв. 99) як відповідача по цивільній справі №337/4373/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Горішного Олега Вікторовича про стяг-
нення заборгованості.

Суддя Гнатик Г. Є.

Відбиток недійсної 
печатки:

ОСББ 
«Пушкінська 33», 
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що печатку ОСББ
«Пушкінська 33» 
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 18 СІЧНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -9  -14       -4    -9
Житомирська -9  -14       -4    -9
Чернігівська -9  -14       -4    -9
Сумська -9  -14       -4    -9
Закарпатська -9  -14       -4    -9
Рівненська -9  -14       -4    -9
Львівська -9  -14       -4    -9
Івано-Франківська -9  -14       -4    -9
Волинська -9  -14       -4    -9
Хмельницька -9  -14       -4    -9
Чернівецька -9  -14       -4    -9
Тернопільська -9  -14       -4    -9
Вінницька -9  -14       -4    -9

Oбласть Нiч          День
Черкаська -9   -14      -4     -9
Кіровоградська -9   -14      -3     -8
Полтавська -9   -14      -4     -9
Дніпропетровська -9   -14      -3     -8
Одеська -5   -10        0     -5
Миколаївська -5   -10        0     -5
Херсонська -5   -10        0     -5
Запорізька -5   -10        0     -5
Харківська -9   -14      -4     -9
Донецька -5   -10        0     -5
Луганська -9   -14      -3     -8
Крим +2      -3        0    +5
Київ -10   -12      -5     -7

Біатлоністи хочуть
рішучості чиновників

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ОЧИЩЕННЯ АБО… Понад 170 стріляючих лижників — учасників
Кубка світу підписали звернення до Міжнародного союзу біатлоністів
з вимогою вжити рішучих заходів щодо спортсменів і федерацій, за-
значених в доповіді Річарда Макларена. 

Підписи вони зібрали на вечірці  під час етапу Кубка світу в німець-
кому Рупольдінгу, а вже 21 січня  в італійському Антгольці під час на-
ступного етапу Міжнародний союз біатлоністів має провести  поза-
чергове засідання. Зокрема, спортсмени пропонують не допускати
викритих у допінгу до участі в чемпіонатах світу та Олімпійських іграх,
а також урізати квоту для тих країн, що провинилися.

Чеська федерація, як один з ініціаторів цього листа, наполягає на
позбавленні Тюмені права на проведення чемпіонату світу-2021 і обі-
цяє, що не виставлятиме кандидатуру Нове Мєсто на цей рік. «Ми
вважаємо, що настав час сміливих кроків від IBU. Необхідно хоча б
тимчасово відсторонити спортсменів, яких підозрюють в порушенні
антидопінгових правил», — заявив президент Федерації біатлону Чехії
Іржі Хамзу. У разі, якщо IBU не діятиме рішуче, то біатлоністи не ви-
ключають можливості бойкоту перегонів Кубка світу.

Сепаратистці дали
три роки. На роздуми

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. Цими днями Зарічний районний суд у місті Суми виніс
вирок стосовно 33-річної сумчанки, справу якої розглядали за мате-
ріалами управління СБУ в Сумській області. Відповідно до ч.1 ст. 110
Кримінального кодексу України її засуджено до трьох років позбав-
лення волі з таким самим випробувальним терміном за поширення
сепаратистських настроїв. У поле зору правоохоронців активна горо-
дянка потрапила не випадково. Упродовж останнього часу вона ак-
тивно пропагувала ідеї «русского міра» у соціальних мережах росій-
ського походження. Зокрема, поширюючи антиукраїнські матеріали,
ратувала за створення так званої Сумської народної республіки, всі-
ляко вихваляючи майбутнє формування. Таким чином жіночка вирі-
шила поправити власне фінансове становище, бо виховує двох дітей.
Суд узяв до відома всі обставини справи і виніс відповідне рішення,
аби протягом трьох років сумчанка переосмислила свої дії. 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
фотофакт

«ВОВЧИКИ»-БРАТИКИ. Аляскин-
ський маламут — це великий
міцний їздовий собака. Порода, звіс-
но, завдячує назвою найменуванню
корінних жителів Аляски — малему-
тів, які здавна використовували цих
чотирилапих як основний засіб пере-
сування. Сибірський хаскі — завод-
ська спеціалізована порода, виведена
американськими кінологами на почат-
ку минулого століття. Та навіть дале-
кому від собаківництва неозброєному
окові видно — без спільних пращурів
не обійшлося.

Саме представники цих  порід ста-
ли окрасою зимового собачого фес-
тивалю, який відбувся 14 січня на  
аеродромі «Коротич» під Харковом.
Учасники приготували для відвідува-
чів змістовну програму, кульмінацією
якої стали видовищні перегони  їздо-
вих собак. 

Вдалими були і  зимовий канікрос
(дисципліна їздового спорту, в якій со-
бака тягне за собою спортсмена, що
біжить), скіджорінг (буксирування
лижника собакою), і  знайомство з різ-
ними породами, а також святковий
концерт,  катання на собачих упряж-
ках та безкоштовні фотосесії з воло-
хатими: маламутами, хаскі, лайками,
мастифами…

Як люди з вадами зору побачили Україну
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ВЕЛОПРОБІГ. «Я бачу» — так
називається документальна кі-
нострічка, яку нещодавно пре-
зентували в Києві. Вона розпові-
дає про велопробіг позаминулого
року «Бачу! Можу! Допоможу!», в
якому взяли участь 30 людей із
різних міст України. Серед них
— студент-другокурсник із Чер-
кас Артем Кравченко. Хлопець
два роки поспіль виконує роль пі-
лота в проекті та допомагає не-
зрячим прокладати маршрут.

Утім, фільм розповідає не
стільки про сам велопробіг, як
про враження незрячих людей
від мандрівки. За два пробіги, у
яких студентові довелося взяти
участь, він зрозумів, що люди з
вадами зору звикли багато в чо-
му собі відмовляти. А долучив-
шись до такого проекту, незрячі
самі собі довели, що здаватися
не треба і цілком реально робити

речі, які приносять задоволення,
зокрема й подорожувати. 

До першого велопробігу чер-
кащанин долучився випадково й
подолав приблизно 1315 кіло-
метрів від Черкас до Львова. Для
другого — зі Львова до Одеси —
уже навіть допомагав із прокла-
данням маршруту.

Пересувалися на велосипе-
дах-тандемах. На місці «штурма-
на» були незрячі, а ролі пілотів
виконували зрячі велосипедисти.
Якщо штурман і пілот можуть
працювати синхронно, підходять
один одному за зростом та ха-
рактером, розповідає Артем, то
так їхати набагато цікавіше.
Можна спілкуватися, тоді час у
дорозі летить дуже швидко. Втім,
пересуватися вдвох — це ще й
підвищена відповідальність. Ад-
же багато хто сів на велосипед
уперше в житті. 

Скільки було вражень, емоцій,
радості від нових знайомств!
Учасники велопробігу відкривали

для себе Україну, адже більшість
ніколи стільки не подорожувала.
Режисер фільму Ольга Фразе-
Фразенко в коментарі УНІАН зга-
дує закохану пару учасників з
Одеси, Світлану та Івана. Дівчина
— повністю незряча, хлопець —
частково. Світлана захотіла взя-
ти участь у велопробігу, а Іван
вирішив її супроводжувати. Сам
він ніколи не їздив на велосипеді
і раніше навіть не планував про-
бувати. Проте не втримався, сів
на велосипед, коли під’їжджали
до Києва: він захотів заїхати в
столицю на велосипеді. Мрія
здійснилася. Під час велопробігу
пара навіть встигла відгуляти
власне весілля. Закохані на один
день повернулися до Одеси, від-
святкували, а наступного ранку
сіли на потяг і долучилися до ве-
лопробігу.

Подорож у велосипедистів не
була легкою. Труднощі людей з
вадами зору цілком зрозумілі.
Що для зрячих задоволення або

звичайна річ, для них — пробле-
ма. Однак організатори передба-
чили все — і ночівлю, й харчуван-
ня, й екскурсії. Хоч для декого їх-
ній велопробіг здавався досить
екзотичним. Не звикли ми до та-
кого. Проте в розвинених країнах
схожі заходи вже давно є нор-
мою, причому відбуваються вони
часто. Наприклад, у Центрально-
му парку Нью-Йорка катання на
велосипедах-тандемах, зокрема
для людей із вадами зору, прохо-
дить щосуботи. Окрім того, у
Нью-Йорку є кінофестиваль, при-
свячений фільмам про людей з
інвалідністю. Після київської
прем’єри організатори повезуть
стрічку до Львова, а потім — до
інших міст, де відбувався велоп-
робіг. Українські глядачі перегля-
нуть фільм, доповнений спеці-
альним програмним комплексом
— тифлокоментарем. По суті, це
додаткова аудіодоріжка, яка опи-
сує те, що відбувається на екрані,
для незрячих людей. 

Чернігівська «Коза» відтворює традиції
Євдокія ТЮТЮННИК, 

«Урядовий кур’єр»

ПЕРЕБЕРІЯ. Коза — твари-
на лукава. Однак весела і ко-
рисна. Хіба не так? В народі ка-
жуть: Бог створив людину, а
дідько позаздрив і, наслідуючи
те творіння, виліпив козу. Та
оживити її не міг, тож дихнув на
неї Господь. І пішла коза вибри-
ком, не даючись в руки нечис-
тому. Той розгнівався і вхопив
тварину за хвоста. Та вона ви-
рвалась, лишившись із куцим
залишком. І стала одним з най-
цікавіших учасників різдвяних
свят. А в Чернігові  віднедавна
й символом зимового фестива-
лю.

Уже вчетверте відшуміли спі-
ви та жарти цього барвистого

дійства. «Коза-2017» не лише
відтворювала народні обряди,
співала, танцювала, а ще й ку-
тею пригощала. Варили її про-
сто в Новорічному містечку на
Красній площі. Гості фестива-
лю мали змогу не лише спосте-
рігати за процесом, а й обміню-
ватися власними рецептами.

Тим часом чарівна весела
ведуча Юлія Богуславка ще й
ігри та конкурси влаштовува-
ла. А на сцені радували висту-
пами фольклорні колективи,
котрі представляли не лише
чернігівський край, а й київ-
ський, львівський та рівнен-
ський. А ще — донецький «на
виїзді», адже через обставини
учасники етно-гурту «Дивина»
нині переселенці. Та вони хо-
чуть показати, наскільки багаті

і яскраві народні українські тра-
диції донецького краю і яка ве-
села та хазяйновита Коза в їх-
ньому фольклорі. Організато-
ра фестивалю Олександру Фе-

доренко радує те, що цей захід
привертає до себе все більше
шанувальників і до Чернігова
«водити козу» їде дедалі біль-
ше гостей. 

Коза від донецького гурту «Дивина» сподобалася
і дорослим, і малим
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