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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 7 лютого 2017 року
USD 2726.2733   EUR 2920.3840      RUB 4.6435     /    AU 334445.58      AG 4798.24      PT 270446.31     PD 203652.62

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

СЕРЕДА, 8 ЛЮТОГО 2017 РОКУ №24 (5893)
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ДОКУМЕНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про розподіл коштів, передбачених у державному
бюджеті за програмою 3111020 «Розвиток мережі 
та утримання автомобільних доріг загального
користування», на 2017 рік»

ЦИФРА ДНЯ

Агресорові нагадали
про санкції

ГЕОПОЛІТИКА. Припинити випробовувати реакцію Заходу та
почати дотримуватися мінських угод закликали Росію члени під-
комітету Європарламенту з безпеки і оборони. Більшість євроде-
путатів висловили переконання, що Росія робить спроби
позондувати ґрунт і в такий спосіб випробувати нову адміністрацію
США. Вони закликали Москву дотримуватися мінських угод і на-
гадали, що санкції ЄС прив’язані до їх виконання, тому скасовувати
санкції підстав немає. Деякі парламентарії, повідомляє УНІАН, за-
кликали ЄС бути активнішими і розпочати дискусії щодо можли-
вості розгортання спільної безпеково-оборонної поліцейської місії
в Україні.  У засіданні взяла участь віце-прем’єр-міністр Іванна
Климпуш-Цинцадзе. За її словами, деескалація можлива за три-
валого перемир’я, виведення російських військ зі сходу України та
забезпечення ефективного спостереження ОБСЄ. 

ЦИТАТА ДНЯ

Йоганнес ганн: «Вибір ЄС —
експортувати

стабільність 
та економічне

зростання. Й економічна
трансформація 

України відіграватиме 
важливу, якщо 

не вирішальну, роль».
Єврокомісар з переговорів щодо розширення 
та європейської політики сусідства про 
необхідність незворотності вітчизняних реформ
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4
З ПЕРШИХ УСТ

Нещодавно в Національному інституті
стратегічних досліджень видано
книжку «Світова гібридна війна:
український фронт». Розповідь про неї
— в інтерв’ю Володимира Горбуліна

А зима таки вдалася… 

НЕГОДА. Її останній місяць цілком виправдовує свою назву, охопивши
більшість території країни снігопадами й сильними морозами
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переселенців із Донбасу й Криму взято

на облік структурними підрозділами
соцзахисту населення обласних 
та Київської міської державних

адміністрацій

Козаки на «чайках» розвозять яблука по світу
САДІВНИЦТВО. Вітчизняна галузь вийшла на той рівень розвитку, за якого їй потрібні друзі 
на різних континентах

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

Утрикутнику сонце — земля —
людина кожна сільськогоспо-

дарська рослина має місце. Якщо
зернові та  олійні культури з огля-
ду на значні обсяги експорту мо-

жемо назвати нашою нафтою, то
фруктові дерева та ягідники — це
працедавці. Нині сад пом’якшує
проблему вивільнення робочих
рук у господарствах, яка зумов-
лена поглибленою індустріаліза-
цією в рільництві. Утім, він не
допоміжна, а повноцінна галузь. 

У багатьох країнах виробниц-
тво плодоягідної продукції —
один з важливих напрямів
ефективного агрогосподарю-
вання,  зайнятості населення і
розширення зовнішньоторго-
вельної діяльності як сталого
джерела доходів.  І ми йдемо

цим шляхом. Протягом багатьох
років держава спрямовувала
один відсоток  від збору з прода-
жу алкогольної продукції та пи-
ва на розвиток садівництва,
хмелярства і виноградарства,
що сприяло  створенню молодих
інтенсивних садів, продукція

яких тепер за всіма параметра-
ми потенційно конкурентна на
світовому ринку. 

Та  процес набуття галуззю но-
вої якості не завершився.
Про це свідчить те, що ви-
никли неабиякі складності
з реалізацією яблук. 6
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 січня 2017 р. № 39
Київ

Деякі питання оптимізації діяльності 
територіальних органів Державної інспекції ядерного регулювання
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Державної інспекції ядерного регулювання щодо ліквідації Інспекції з ядерної без-

пеки на Чорнобильській АЕС як структурного підрозділу апарату Державної інспекції ядерного регулювання та ут-

ворення Інспекції з ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження як структурного підрозділу апарату Державної
інспекції ядерного регулювання.

2. Внести у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 358 «Про функціонування
територіальних органів Державної інспекції ядерного регулювання» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 47, 
ст. 1697) такі зміни:

1) доповнити додаток після позиції «Центральна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки» такою позицією: 
«Інспекція з ядерної та радіаційної безпеки в зоні відчуження»;
2)  позицію «Інспекція з ядерної безпеки на Чорнобильській АЕС» виключити.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 лютого 2017 р. № 49
Київ

Про внесення змін до пункту 1 
постанови Кабінету Міністрів України 

від 23 квітня 2014 р. № 117
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 «Про здійснення поперед-

ньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 p., 
№ 34, ст. 916, № 90, ст. 2581, № 97, ст. 2782; 2015 p., № 38, ст. 1143, № 94, ст. 3206, № 101, ст. 3479; 2016 p., 
№ 88, ст. 2885, № 92, ст. 2997, № 97, ст. 3151, ст. 3166, № 101, ст. 3297; 2017 р., № 2, ст. 41), такі зміни:

підпункт 41 доповнити абзацом такого змісту:
«тролейбусів, автобусів, електробусів та інших колісних транспортних засобів, якщо розмір такої оплати не пе-

ревищує 70 відсотків їх вартості;»;
підпункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
«трамваїв, якщо розмір такої оплати не перевищує 70 відсотків їх вартості;».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 1 лютого 2017 р. № 67-р
Київ

Про надання завдання на голосування представникам Кабінету
Міністрів України у складі наглядової ради публічного акціонерного

товариства «Державний ощадний банк України»
Надати завдання на голосування представникам Кабінету Міністрів України у складі наглядової ради публічного

акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Р-67 Чернігів — Ніжин — Прилуки — Пирятин на ділянці 
км 31 + 589 — км 65 + 981. Під’їзд до м. Ніжина на 
ділянці км 0 + 000 — км 3 + 971 

500   

Р-67 Чернігів — Ніжин — Прилуки — Пирятин на ділянці 
км 79 + 601 — км 101 + 000 

500   

Р-68 Талалаївка — Ічня — Тростянець — Сокиринці — 
/Н-07/ на ділянці км 35 + 866 — км 63 + 412. Під’їзд до 
Державного історико-культурного заповідника 
«Качанівка» на ділянці  км 0 + 000 — км 5 + 300 

4 494,24   

_______    
Разом 43 013,781 8,38  
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг» 

43 013,781 8,38  

Разом за розділом «Чернігівська область» 53 833,781 8,38  
    
Усього за розділом «Об’єкти будівництва та 
реконструкції автомобільних доріг» 

126 983,096 0,532 250,19 

у тому числі    
дороги державного значення  124 027,656 0,532 152,5 
дороги місцевого значення  2 955,44  97,69 
    
Усього за розділом «Об’єкти капітального ремонту 
автомобільних доріг» 

409 501,794 9,155 1 013,11 

у тому числі    
дороги державного значення  331 839,084 4,355 879,46 
дороги місцевого значення  77 662,71 4,8 133,65 
    
Усього за розділом «Об’єкти поточного середнього 
ремонту автомобільних доріг» 

2 288 515,11 424,148 433,23 

у тому числі    
дороги державного значення  1 901 001,342 333,021 433,23 
дороги місцевого значення  387 513,768 91,127  
    
Усього за розділами 2 825 000 433,835 1 696,53 
у тому числі    
дороги державного значення  2 356 868,082 337,908 1 465,19 
дороги місцевого значення  468 131,918 95,927 231,34». 

 
 

Добропільський міськрайонний суд Донецької
області (85004, м. Добропілля Донецької області,
вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне
провадження за обвинуваченням Некрасова Дмитра
Михайловича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408 
КК України.

Обвинувачений Некрасов Дмитро Михайлович,
10.01.1989 р.н., останнє місце реєстрації якого: До-
нецька область, м. Іловайськ, вул. Зелена, 8, кв. 10,
викликається на 13.02.2017 року о 13.00 год. до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 14,
для участі у розгляді кримінального провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/4979/16-ц за позовом
Осипченко О. М. до Осипченка О. Ю., третя особа: Служба у
справах дітей Індустріального району Управління служб у спра-
вах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської
міської ради, про позбавлення батьківських прав.

Відповідач у справі - Осипченко Олександр Юрійович,
22.08.1990 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Дебальцеве, вул. Курчатова, буд. 86, кв. 50, виклика-
ється до суду на 15 год. 30 хв. 13 лютого 2017 року (корп. №2,
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Каліуш О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, 
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу 
№ 233/6055/16-ц за позовною заявою Скуратовського
С. В. до Скуратовської І. Ю. про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Скуратовська Ірина Юріївна,
04.01.1980 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, вул. Достоєвського, буд.
18, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 13 лютого
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

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове
засідання як відповідачку Гнатюк (Павловську) Наталію Миронівну,
місце перебування якої невідоме, останнє місце проживання: смт Зо-
лотий Потік, вул. Лесі Українки, 17 Бучацького району Тернопільської
області, по справі за позовом Гнатюка Михайла Миколайовича до
Гнатюк (Павловської) Наталії Миронівни про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 27 лютого 2017 року
в приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за
адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова. Від-
повідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки, відповідачка повинна повідомити суд про при-
чини. В разі неявки без поважної причини, справу буде розглянуто в
її відсутність згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній до-
казами.

Суддя В. Б. Федорончук

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон № 59СГ-УЕБ 
з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 15 лютого 2017 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 10 360,000 т,
ресурс лютого-березня  2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 42 лоти, обсяг
1 лоту – 40 т, заг. обсяг – 1680 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 15 915,54 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуг-
леводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Уп-
равління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 100 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 
4 000 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 15 903,08 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий
скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва
філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 100 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг
– 4000 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 16 013,99 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ
(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція
№ 4: 12 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 480 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 15 826,08 грн.
в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам
ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 5: 5 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т,
заг.обсяг – 200 т, транспортування автотранспортом/залізницею. Стартова ціна за 1 тонну – 15 909,30 грн. в т.ч. ПДВ. Термін від-
вантаження – 16.02.2017 р. – 15.03.2017 р. За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори ку-
півлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у лютому-березні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець
самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують
гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на
участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що
посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,
44 А, оф. 8 та закінчується 14.02.2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО
300614, код єДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код єДРПОУ 37027819. Для участі в
аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту орга-
нізації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішнього ринку. Додаткову інформацію можна отри-
мати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 
591-11-77, е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та
вихідних днів.

ПАТ «Укрграфіт» 
16.02.2017 р. проводить тендер на закупівлю 
(постачання) коксу нафтового з наступними 

показниками:
- вміст сірки, не більше 1,5%;
- зольність, не більше 0,6%;
- леткі, не більше 11,0%;
- вміст вологи, не більше 3,0%;
- масова частка коксу з розміром шматка більше

8 мм, не менше 45%.
Кількість до 5 000 тн. Термін постачання – впро-

довж 2017 р. згідно з графіком постачання. Оплата
за фактом постачання, інші умови постачання згідно
з угодою.

Пропозиції направляти до 13.02.2017 р.:
- на електронну пошту: tender@ukrgrafit.com.ua;
- факс + 38 061 289 29 29;
- поштою «Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Пів-

нічне шосе, 20, ПАТ «Укрграфіт» Комісія із заку-
півель».

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає обвинувачених — Леміша Богдана Сергі-
йовича, 18.02.1993 року народження, який мешкає
за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Кі-
рова, 10б/56, та Лисицького Віталія Вікторовича,
12.04.1990 року народження, який мешкає за адре-
сою: Луганська область, Марківський район, с. Ку-
рячівка, пров. Садовий, 4Б, щодо яких здійснюється
спеціальне судове провадження, в судове засідання
у кримінальному провадженні №423/1750/16-к по
обвинуваченню Леміша Б. С. та Лисицького В. В. у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст.
260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК
України, яке відбудеться 9 лютого 2017 року о 10
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6. У випадку не-
явки справу буде розглянуто за відсутності обвину-
вачених.

Крім того, суд повідомляє, що прокурор надав
суду обвинувальний акт, змінений у порядку ст. 338
КПК України, який було вручено захисникам обви-
нувачених. Суд роз’яснює Лемішу Б. С. і Лисицькому
В. В., що вони будуть захищатися від нового обви-
нувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 
ст. 28, ч. 4 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437
КК України.

Тяло Владислав Сергійович, останнє відоме місце прожи-
вання: Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Чкалова, буд. №81,
викликається як відповідач по цивільній справі за позовом 
Херсонського державного університету про стягнення забор-
гованості. Судовий розгляд відбудеться 13.02.2017 р. о 09 год.
в приміщенні суду, розташованого в м. Скадовську Херсонської
області, вул. Мангубінська, 39. У разі неявки, справа розгляда-
тиметься за наявними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

ПРЕДСТАВНИЦТВО «ЛОГІТЕК ЄВРОП С.А.», код за єДРПОУ
26602431, зареєстроване Міністерством економіки України 19
грудня 2006 року, реєстраційний номер ПІ-3831, місцезнаход-
ження: 01054, м. Київ, вул. Воровського, буд. 36, тел. 
+ 38(098)8819966, повідомляє про припинення згідно Рішення
№ 1 від 16 січня 2017 року Засідання Ради директорів «ЛОГІТЕК
єВРОП С. А.».

Майнові претензії кредиторів приймаються протягом 2 міся-
ців з моменту публікації цього повідомлення за місцезнаход-
женням представництва.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добро-

вольського, 2, тел. (06262) 3-45-87) знаходиться кримінальне провадження № 22014080000000061 (справа
№ 1-кп/243/190/2017) за обвинуваченням Новікова Володимира Миколайовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Новікова Володимира Миколайовича, який за-
реєстрований за адресою: вул. Космічна, б. 124, кв. 15, м, Запоріжжя, Запорізької області, у судове засідання,
яке відбудеться 13 лютого 2017 року о 15-00 год. у залі судового засідання №11.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув
за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає за-
ходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинува-
ченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та
12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя І. О. Сидоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ
Підозрювана Никитіна Ірина Петрівна, 17.05.1968 р.н., РНОКПП 2497415287, яка проживає за адресою: м. До-

нецьк, проспект Дзержинського, 67/11, зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, квартал Заліз-
ничний, буд. 1, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 13 лютого 2017 року до
каб. 308 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого в ОВС Велічка Д.В. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,
вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для вручення вам повідомлення про підозру, допиту в якості підозрюваної,
вручення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 
№ 22016050000000125 від 16.06.2016 року за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження
№ 185/7219/16-к у відношенні Тихонова Михайла Геннадійовича за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному провадженню призначено на 10.00 годину 14 лютого 2017 року
за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачений Тихонов Михайло Геннадійович викликається у судове засідання в приміщення Жовтневого районного
суду м. Маріуполя Донецької області, який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Металургів, 30,
яке буде проводитися в режимі відеоконференції головуючим суддею Тимченко С. О. на 14 лютого 2017 року о 10.00 годині.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.
У разі неявки обвинуваченого справу буде розглянуто за його відсутності.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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оголошення
Святошинський районний суд міста Києва викликає як

обвинуваченого Бєлавєнцева Олега Євгеновича для роз-
гляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за
№42016000000002290 відносно Бєлавєнцева Олега Євгено-
вича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст.111, ч. 5 ст. 27, ч. 2
ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України та повідомляє, що підготовче
судове засідання та розгляд клопотання про здійснення спе-
ціального судового провадження відбудеться 15.02.2017 р.
об 11.00 год. в приміщенні Святошинського районною суду
міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27 А.

Суддя Святошинського районного суду м. Києва 
М. О. Оздоба.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового провадження.

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, Лу-
ганська область та м. Алчевськ, вул. Коцюбинського,
6/65) у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України у судове
засідання, яке відбудеться 15 лютого 2017 року о 10 год.
30 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 обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провад-
ження.

Калинівський районний суд Вінницької області ви-
кликає як відповідачів Сторожук Вікторію Михай-
лівну, жительку м. Київ, вул. Хорива, буд. 31б, кв. 18
та Шпичака Олександра Олександровича, жителя м.
Київ, вул. Полк. Потєхіна, буд. 12, кв. 47, по цивільній
справі №132/1016/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерною товариства Комерційного банку «Приват
Банк» до Сторожука Олега Олексійовича, Сторожук
Вікторії Михайлівни, Шпичака Олександра Олексан-
дровича, Заневського Юрія Володимировича про
стягнення заборгованості, в судове засідання, яке
відбудеться о 13 год. 00 хв. 6 березня 2017 року за
адресою: м. Калинівка, вул. В. Нестерчука, 70 Він-
ницької області, кабінет №6.

У разі неявки відповідачів в судове засідання
справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними
в справі доказами.

Суддя І. В. Павленко

Ліквідатор Шиман Євген Олександрович, діючи на під-
ставі постанови господарського суду Київської області від
14.12.2016 року в справі № 911/3739/16 та ЗУ «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом», оголошує конкурс для визначення організатора
аукціону для продажу майна підприємства - боржника Пуб-
лічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифі-
кований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
«Командитний», місцезнаходження якого: Київська область,
місто Вишневе, вулиця Жовтнева, будинок 43 (код ЄДРПОУ
38449778).

Умови проведення конкурсу: відповідно до вимог ст. 49
ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом», до участі в конкурсі допускаються
фізичні або юридичні особи, що мають ліцензію на прове-
дення торгів, достатній, але не менш як п’ять років, досвід
проведення аукціонів. Для участі в конкурсі претендент
подає ліквідатору Шиману Є.О. такі документи: заяву про
участь у конкурсі із зазначенням повного найменування,
реквізитів (місцезнаходження, телефон, телефакс, елек-
тронна пошта, інші засоби зв’язку) форми власності та ста-
тусу підприємства (організації), складу керівництва
(прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників, спе-
ціалізації претендента, який виявив бажання брати участь у
конкурсі, а також найменшу суму винагороди; копії установ-
чого документа (статуту або засновницького договору), сві-
доцтва про державну реєстрацію, довідки про включення до
ЄДРПОУ, засвідчені підписом керівника та печаткою учас-
ника конкурсу; копію договору про організацію продажу
майна; копію балансу та звіту про фінансові результати за
попередній рік, засвідчені підписом та печаткою керівника;
документ, що підтверджує наявність мережі філій по Ук-
раїні, копія положення про філію (місцезнаходження, теле-
фони, ПІБ директора); інформацію про наявність власного
видання загальнодержавного розповсюдження. Організато-
ром аукціону не може бути зацікавлена особа стосовно бор-
жника, кредиторів та замовника аукціону.

Конкурсні пропозиції приймаються протягом десяти днів
з дня розміщення оголошення в газеті «Урядовий кур’єр».

Пропозиції мають бути направлені на адресу для пошто-
вої кореспонденції: 49000, м. Дніпро, вулиця Мечникова, 11,
каб. 411. Тел. для довідок: (097) 363-25-93. Замовник аук-
ціону ліквідатор ПАТ «ЗНВКІФ «Командитний» Шиман Є. О.

Семенівський районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Аніпченко Альону Олексан-
дрівну (зареєстроване місце проживання: вул. Семе-
нівська, буд. 10, с. Миколаївка Семенівського району
Чернігівської області,) для участі у цивільній справі
за позовом адвоката Куролеса Миколи Григоровича
в інтересах Лутченко Лідії Олегівни до Аніпченко
Альони Олександрівни про позбавлення батьків-
ських прав, розгляд якої відбудеться 17 лютого 2017
року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Семенівського
районного суду Чернігівської області (зал № 1, ву-
лиця Центральна, 6, м. Семенівка, Чернігівська об-
ласть, 15400).

Суддя С. В. Смага

Хотинський районний суд Чернівецької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 13 лю-
того 2017 року о 13 00 годині в приміщенні суду за
адресою: м. Хотин, вул. Незалежності, 25 А Черні-
вецької області, Білик Віталія Мойсейовича,
22.08.1977 р. н. (останнє відоме місце проживання
за адресою: вул. 28 червня, 30, с. Чепоноси Хотин-
ського району Чернівецької області) як відповідача
по цивільній справі №724/1437/16-ц, провадження
№ 2/724/80/17 за позовом Фурлет Анатолія Васильо-
вича до Білик Віталія Мойсейовича про визнання
особи такою, що втратили право користування жит-
ловим приміщенням.

В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглядатись в його відсутності.

Суддя А. І. Руснак

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської
області повідомляє Максимюка Олега Васильовича,
останнє відоме місце проживання якого: вул. Авто-
дорівська, 13, м. Первомайськ Миколаївської об-
ласті, про те, що судовий розгляд у цивільній справі
за № провадження 2/484/391/17 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Максимюка Олега Васильовича
про стягнення заборгованості, призначено на 20 лю-
того 2017 року о 10:00. На призначений час Макси-
мюку Олегу Васильовичу слід з’явитися до суду за
адресою: вул. І.Виговського, 18, м. Первомайськ Ми-
колаївської області. При собі мати паспорт або
інший документ, що посвідчує особу.

У разі неявки відповідача, позов, на підставі ч. 4
ст. 169 ЦПК України, буде розглянутий за його від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. Б. Хемич

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10Б,
каб. 50) викликає на 22.03.2017 р. о 09 год. 00 хв. Колеснікову О. М. як відповідачку
в цивільній справі №760/11612/16-ц (№2/760/4798/16) за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» до Колеснікової Олени Ми-
колаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідачки.
Суддя Коробенко С. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання Жадан
Валентину Петрівну як відповідачку в цивільній справі № 328/171/17 за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Жадан Валентини Петрівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судове засідання відбудеться 21.02.2017 року об 11 годині 00
хвилин у приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою:
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Коваленко П. Л.

Білокуракинський районний суд Луганської
області повідомляє, що 30.01.2017 року роз-
глянуто цивільну справу № 409/2966/16-ц
(пров. № 2/409/198/17) за позовною заявою
Третяк Тетяни Єгорівни до Луганської міської
ради про визначення додаткового строку для
прийняття спадщини та винесено заочне рі-
шення про задоволення позову.

Суддя Полєно В. С.

Заліщицький районний суд викликає 13 лютого 2017 року о 09 годині 00 хвилин
за адресою: м. Заліщики, вул. Лисенка, 1, відповідача Головецького Ігоря Степано-
вича, 01.05.1975 року народження, остання адреса проживання: с. Щитівці Заліщиць-
кого району Тернопільської області, в судове засідання у цивільній справі за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро України до Головецького Ігоря Степа-
новича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною ви-
платою.

Голова суду С. В. Дудяк

Вінницький районний суд Вінницької області викликає відповідача Леонова Сергія Геор-
гійовича, останнє відоме місце реєстрації якого: с. Лука-Мелешківська, вул. Незалежності,
50 Вінницького району Вінницької області, по цивільній справі № 128/4051/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Леонова Сергія
Георгійовича про стягнення заборгованості, в судове засідання, призначене на 16.03.2017
року о 09.10 год., яке відбудеться в приміщенні Вінницького районного суду за адресою: 
м. Вінниця, вул. Винниченка, 29, у залі судових засідань № 3.

Суддя Саєнко О. Б.

Судновий білет на судно «Анатоліус», 
регістровий номер 3-406295, зареєстрований

на ім’я Страшний Сергій Анатолійович, 
Свідоцтво про право плавання під державним

прапором України на судно «Анатоліус», 
регістровий номер 3-406295, зареєстрований

на ім’я Страшний Сергій Анатолійович 
в зв’язку з втратою вважати недійсними.

Богуславський районний суд Київської області в зв’язку з розглядом цивільної
справи №358/1597/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Лисенкової Катерини Віталіївни про стягнення заборгованості
викликає в судове засідання, яке відбудеться 27 лютого 2017 року о 14 год. 10 хв. за
адресою: вул. Франка, 29-А, м. Богуслав Київської області, як відповідачку Лисенкову
Катерину Віталіївну, 19 вересня 1985 року народження (проживає: вул. Луганська, 15,
с. Саварка Богуславського району Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Богуславський районний суд Київської області в зв’язку з розглядом цивільної
справи №358/1596/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Котлярова Євгенія Леонідовича про стягнення заборгованості
викликає в судове засідання, яке відбудеться 27 лютого 2017 року о 14 год. 40 хв. за
адресою: вул. Франка, 29-А, м. Богуслав Київської області, як відповідача Котлярова
Євгенія Леонідовича, 28 грудня 1979 року народження (проживає: вул. Трудова, 2, 
кв. 3, м. Богуслав Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Втрачений Судновий білет 

на моторний човен «Прогрес», 

бортовий номер «ДАП-3804-К» 

зареєстрований на ім’я 

Іванова Ігоря Олексійовича, 
вважати недійсним.

Новомиргородський районний суд Кіровоград-
ської області викликає Мельника Олега Миколайо-
вича в судове засідання як відповідача по цивільній
справі № 395/1402/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Мельника Олега Миколайовича про
стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача Мельника Олега Мико-
лайовича, що справа призначена до розгляду на 9
березня 2017 року о 10 годині 30 хвилин у примі-
щенні Новомиргородського районного суду Кіровог-
радської області за адресою: м. Новомиргород
Кіровоградської області, вул. Соборності, 157.

У разі неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення про причини неявки, суд розгляда-
тиме справу за його відсутності на підставі наявних
у ній доказів.

Суддя Р. А. Забуранний

Ямпільський районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідачів Воронцову
Жанну Андріївну та Тростянецьку сільську раду Ям-
пільського району Вінницької області у цивільній
справі №153/1572/16-ц за позовом Войтко Лілії Лео-
нідівни до Воронцової Жанни Андріївни, Тростянець-
кої сільської ради Ямпільського району Вінницької
області про встановлення факту прийняття спад-
щини.

Судове засідання відбудеться 27 лютого 2017
року о 09 годині 00 хвилин за адресою: вулиця Сво-
боди, 116, місто Ямпіль Вінницької області.

Неявка в судове засідання без поважних причин,
або неповідомлення про причини неявки не є пере-
шкодою для розгляду справи.

Суддя Т. В. Гаврилюк

Старобільський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання з розгляду цивільної
справи № 2/431/242/17р. за позовом ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» про стягнення заборго-
ваності як відповідачів Малахова Олександра
Вікторовича, який мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Антрацит, вул. 25 квартал, буд. 9, кв. 16,
Бородіна Віктора Васильовича, Малахову Віру Олек-
сандрівну, що мешкають за адресою: Луганська об-
ласть, м. Антрацит, вул. Ілліча, буд. 29/9.

Розгляд справи відбудеться 14 лютого 2017 року
о 15.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, буд. 38
«а».

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

Суддя Форощук О. В.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє від-
повідача Пельтека Олександра Дмитровича, 15 листопада 1985
року народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою:
вул. Караманєва (колишня назва вул. Комсомольська), № 78, 
м. Болград, Одеська область, що 02.03.2017 року о 14.00 годині
в залі судового засідання № 4 Болградського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул.
25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній
справі № 497/2417/16-ц за позовом Куца Марії Василівни до
Пельтека Олександра Дмитровича, третя особа: Болградський
районний сектор Головного управління Державної міграційної
служби України в Одеській області, про визнання особи такою,
яка втратила право користування житловим приміщенням та
зняття з реєстрації.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Пельтеку
Олександру Дмитровичу подати пояснення, заперечення та усі
наявні у нього докази по справі особисто або через представ-
ника.

У разі неявки в судове засідання Пельтека Олександра Дмит-
ровича, справа може бути розглянута за відсутністю відповідача
та його представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 13.02.2017
року о 12.00 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області
за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань 
№ 10 відбудеться судове засідання в кримінальному провадженні 
№ 42016020420000019 за обвинуваченням Задорожного Миколи Михайло-
вича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Задорожний Микола
Михайлович, 06.10.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою:
АР Крим, м. Феодосія, вул. Федька, 38.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді 
Ковальчук Л. В., суддів Іванченка Я. М., Старинщук О. В.

Бобринецький районний суд Кіровоградської області викликає у судове
засідання як відповідача Чернявську Любов Іванівну у справі № 383/998/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Чернявської Любові Іванівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 20 лютого 2017 року о 09 год. 00 хв. в залі
судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області,
що розташоване за адресою: вул. Миколаївська (Леніна), 80, м. Бобринець
Кіровоградської області.

В разі неявки в судове засідання відповідача Чернявської Л. І. справа буде
розглядатись за її відсутності за наявними у справі доказами. Крім того, суд
роз’яснює відповідачу Чернявській Л. І. її обов’язок повідомити суд про при-
чини неявки у судове засідання.

Суддя Бевз О. Ю.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 13.02.2017 р.
о 10.30 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області 
за адресою: м Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань 
№ 10, відбудеться судове засідання в кримінальному провадженні 
№ 42015020420000199 за обвинуваченням Савенка Геннадія Олександро-
вича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111. ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Савенко Геннадій Олек-
сандрович, 13.07.1969 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою:
АР Крим, м. Джанкой, вул. Московська, в/ч А2306.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді 
Ковальчук Л. В., суддів Курбатової І. Л., Гайду Г. В.

28 лютого 2017 року о 10 год. 20 хв. в приміщенні Франківського
районного суду м. Львова (м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 69, каб.
№ 1) відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Бабунича Ярос-
лава Семеновича до Скіри Ольги Ярославівни, Скіри Віктора Вікторо-
вича, Скіри Валентини Сергіївни про визнання осіб такими, що
втратили право на житло.

У зв’язку з тим, відповідачів Скіра Ольга Ярославівна, Скіра Віктор
Вікторович, Скіра Валентина Сергіївна викликаються в судове засі-
дання на 28 лютого 2017 року о 10 год. 20 хв.

У випадку неявки відповідачів в судове засідання у вказаний судом
час, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянуто у їхній
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Дзеньдзюра С. М.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області зна-
ходиться цивільна справа № 2/243/578/2016 за позовом Тищенко О. В. до
Тищенка С. А. про розірвання шлюбу.

Розгляд справи по суті відбудеться 13.02.2017 року о 08.00 год. у примі-
щенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою:
Донецька область, м Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Тищенка Сергія Анатолійовича, 07.06.1976 р.н., адреса
реєстрації: Донецька область, м. Горлівка, вул. Безсонова, 44, кв. 122 є
обов’язковою. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто без його
участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти позову та до-
кази.

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

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання
відповідачів по справі № 409/2998/16-ц за позовом Державного ощадного банку Ук-
раїни в особі філії Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Бабича Олега
Вячеславовича, Ляшенка Ігоря Леонідовича, Сторожук Віти В’ячеславівни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 06.03.2017 року о 13.00 год. (резервна дата на
10.03.2017 року о 10.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються як відповідачі Бабич Олег  Вячеславович, адреса: Луганська область,
Лутугинський район, с. Ясне, вул. Степова буд. 19, Ляшенко Ігор Леонідович, адреса:
Луганська область, Лутугинський район, с. Успенка, вул. Добролюбова буд. 4, кв. 2,
Сторожук Віта В’ячеславівна, адреса: Луганська область, Лутугинський район, с. Іллірія,
вул. Комсомольська буд. 27, кв. 1.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними
доказами.

Суддя Полєно B. C.
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В провадженні Ірпінського міського суду Київської
області перебуває цивільна справа за позовом
Смишнікової Ірини Вікторівни до Черемісіної Ма-
рини Анатоліївни, третя особа: Черемісін Максим
Юрійович, про визнання права власності.

Суд викликає на 21.02.2017 року о 10.00 год. Че-
ремісіну Марину Анатоліївну як відповідачку, Чере-
місіна Максима Юрійовича як третю особу. Явка
обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Терито-
ріальну громаду м. Луганська, в особі Луганської міської
ради, в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/17416/16-ц за позовом Шабуніної Марії Микола-
ївни до Територіальної громади м. Луганська, в особі Лу-
ганської міської ради, про встановлення додаткового
строку для прийняття спадщини, що відбудеться 28 лю-
того 2017 року о 12.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської
області викликає в судове засідання, яке відбудеться
1 березня 2017 року о 10.00 годині в приміщенні
Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської
області за адресою: 16000, м. Новгород-Сіверський,
вул. Гімназична, 10а, Курганського Павла Михайло-
вича (останнє відоме місце реєстрації: Чернігівська
обл., Новгород-Сіверський р-н, с. Фаївка, вул. Пань-
ківка, буд. 7) як відповідача по цивільній справі 
№ 739/1960/16-ц за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до
Курганського Павла Михайловича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Наполов М. І.

Фастівський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає в судове засідання Кочетова Анатолія Анатолійо-
вича, зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Алчевськ, вул. Менделєєва, 91, як відповідача по ци-
вільній справі за позовом Зайцевої Ольги Сергіївни до
Кочетова Анатолія Анатолійовича, третя особа - Орган
опіки та піклування виконавчого комітету Фастівської мі-
ської ради, про позбавлення батьківських прав. Справа
до розгляду у відкритому судовому засіданні призначена
на 15 лютого 2017 року о 09.00 год. за адресою: м. Фас-
тів, вул. Івана Ступака, 25 Київської області (каб. 19).

Суддя Соловей Г. В.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-

мир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинуваченого

Михайлова Віталія Володимировича в підготовче су-

дове засідання, яке відбудеться 16.02.2017 року о 15

год. 30 хв. в залі суду 2-Б-1, по кримінальному про-

вадженню по обвинуваченню Михайлова Віталія Во-

лодимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя І.В. Зіневич

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає як відповідачку Кучер Настю Юріївну
у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Кучер Насті Юріївни про стягнення заборгованості
в судове засідання, яке відбудеться 24 лютого 2017
року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Житомир-
ська область, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутності Кучер Насті Юріївни.

Суддя В.А. Гресько

Люлькін Микола Петрович викликається на 11.00
годину 21 лютого 2017 року в судове засідання як
відповідач до Верхньодніпровського районного суду
Дніпропетровської області: м. Верхньодніпровськ,
вул. Яблунева, 47, по цивільній справі за позовом
Диченка Олександра Олександровича до Люлькіна
Миколи Петровича про відшкодування шкоди, запо-
діяної дорожньо-транспортною пригодою. Останнє
відоме зареєстроване місце проживання відповідача
Люлькіна Миколи Петровича: м. Київ, вул. М. Кри-
воноса, 29, кв. 18.

Суддя Шевченко О. Ю.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Рубцову Наталію Володимирівну, Рубцова Сергія Олек-
сандровича, Боровку Романа Васильовича, Боровку Ро-
діона Васильовича, Рубцову Маргариту Сергіївну, що 23
лютого 2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 03113, 
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться
судове засідання в цивільній справі за позовом Кострача
Євгена Володимировича до вас як відповідачів про стяг-
нення коштів.

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

Суддя Л. А. Шереметьєва

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 07.12.2016 року було винесено

заочне рішення по цивільній справі № 409/2259/16-ц

за позовною заявою ПАТ АБ «Експрес-Банк» до Гор-

дейкової Світлани Володимирівни про стягнення за-

боргованості, яким позовні вимоги задоволено у

повному обсязі.

Суддя Максименко О.Ю.

Херсонський міський суд Херсонської області пові-
домляє, що 03.03.2017 р. об 11.30 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фі-
нансова компанія «Європейська агенція з повернення
боргів» до Мощенок Ольги Юріївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Просимо відповідачку Мощенок Ольгу Юріївну з’яви-
тися до суду на вказані дату і час. У випадку неявки від-
повідачки справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Гре-
бенюка Віктора Пилиповича про те, що 21 лютого 2017
року о 14 годині 30 хвилин Дніпровським районним
судом м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб.
39 буде розглядатись цивільна справа № 755/15182/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний Банк «Приватбанк» до Гребенюка Віктора Пили-
повича про стягнення заборгованості.

Гребенюк Віктор Пилипович викликається в судове
засідання як відповідач, останнє відоме місце прожи-
вання відповідача: провулок Лобачевського, буд. 8-А.

У випадку неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у вашу відсутність.

Суддя В.П. Катющенко

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт
Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105, каб. 1)
викликає в судове засідання на 03 березня 2017 року на
14 годину 00 хвилин Дрімову Лідію Сергіївну, зареєстро-
вану в с. Михайлівка, вул. Татарбунарського Повстання,
132, Саратського району, Одеської області, як відповідача
у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приват Банк» до Дрімової
Лідії Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причину неявки справу буде вирішено без вашої участі
за наявними у справі доказами.

Голова суду Бучацька А.І.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Європей-
ського, 7, каб. № 53) викликає у судове засідання, яке відбу-
деться 28.02.2017 року о 14 год. 30 хв. в каб. № 53 відповідача
Басарєва Андрія Костянтиновича, у цивільній справі №
333/6307/16-ц за позовом Басарєва Костянтина Петровича до
Басарєва Андрія Костянтиновича, треті особи, які не заявля-
ють самостійних вимог щодо предмета спору: Басарєва Ан-
жела Миколаївна, Басарєв Костянтин Костянтинович,
Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради
у Комунарському районі про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

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

Суддя В. Б. Кулик 

Диканський районний суд Полтавської області викликає
Уманця Анатолія Миколайовича, 25.06.1982 року народження,
уродженця: м. Вінниця, зареєстрованого в м. Миколаїв, вул. Га-
ражна, 9, остання відома адреса відповідача: Слов’яносербська
виправна колонія Управління державної пенітенціарної служби
України в Луганській області № 60, яка розташована по вул. Цу-
пова, 3, смт Лозовське, Слов’яносербського району, Луганської
області, в судове засідання, яке відбудеться 28 лютого 2017
року о 15 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Пушкіна,
11-а, селище Диканька, Полтавської області по справі за позо-
вом Федчишин Олени Орестівни про розірвання шлюбу.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідач зобов’яза-
ний повідомити суд про причини неявки в судове засідання,
інакше розгляд справи буде проведений без його участі на під-
ставі зібраних доказів.

Суддя А.Є. Гвоздик

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу
Дніпропетровської області повідомляє, що 01 бе-
резня 2017 року о 08 годині 00 хвилин відбудеться
розгляд цивільної справи за позовом Луніс Ірини
Миколаївни до Луніс Мунір про розірвання шлюбу.

Відповідач Луніс Мунір, 07.01.1978 року народ-
ження, викликається до суду на 08 годину 00 хвилин
01 березня 2017 року до зали судових засідань 
№ 209.

Суддя Р.В. Дехта

Великоновосілківський районний суд Донецької об-
ласті в зв’язку з розглядом цивільної справи 
№ 220/2175/16-ц (провадження № 2/220/42/17) за позо-
вом Філонової Інни Іванівни до Філонова Антона Сергі-
йовича про розірвання шлюбу повідомляє, що судове
засідання призначено на 16.02.2017 р. на 08 годину 30
хвилин в приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, Великоновосілківський район, смт Велика Ново-
сілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О.М. Суд
викликає як відповідача Філонова Антона Сергійовича.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача
в судове засідання справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя О.М. Якішина

Деснянський районний суд м. Києва повідомляє,
що 27.02.2017 року о 16.00 год. буде розглядатись
цивільна справа за позовом Далецького І.В. до Азіз
Фаїм Хан Азіз про визнання особи такою, що втра-
тила право користування ж/п. Азіз Фаїм Хан Азіз ви-
кликається у судове засідання як відповідач. В разі
вашої неявки, справа буде розглянута у вашу відсут-
ність. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в,
каб. 38.

Суддя О.В. Журавська

Бабчуку Миколі Петровичу, останнє відоме місце про-
живання: Житомирська область, Брусилівський район, 
с. Скочище, вул. Київська, 1, необхідно з’явитися 17 лю-
того 2017 р. о 08 год. 30 хв. до Дарницького районного
суду м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал № 209) для
участі в судовому засіданні по цивільній справі за позовом
Рудич Анастасії Сергіївни до Бабчука Миколи Петровича
про розірвання шлюбу.

У разі неявки до суду, справу буде розглянуто по суті за
наявними у справі матеріалами за вашої відсутності в по-
рядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

У випадку неявки відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини своєї неявки.

Суддя Н.О. Кириченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, 
м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Воропаєвої Юлії Олександрівни до Гнесь
Романа Анатолійовича про позбавлення батьківських прав,
третя особа: Орган опіки та піклування Бахмутської міської
ради.

Відповідач по справі Гнесь Роман Анатолійович, проживає
за адресою: м. Бахмут, вул. Коцюбинського, 7, викликається
до суду на 17.02.2017 р. на 09.30 годину за адресою: м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.П. Харченко

Повістка про виклик
Підозрюваний Кишинець Олександр Олександро-

вич, 19.05.1973 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133,
135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися о 10
год. 00 хв. 13 та 14 лютого 2017 року до ГСУ СБ Ук-
раїни за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33,
(тел. (044) 255-84-88) до старшого слідчого Стуковен-
кова О.В. для проведення процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 22014080000000045 за ч. 1
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України вручення повідом-
лення про підозру, повідомлення про завершення до-
судового розслідування та відкриття матеріалів.

28 лютого 2017 року о 09 годині 30 хвилин в Ки-
ївському районному суді м. Одеси відбудеться роз-
гляд цивільної справи за позовною заявою
Приватного акціонерного товариства «Страхова
група Галицька» до Стратинського Віктора Олексійо-
вича про стягнення суми страхового відшкодування.
Цим повідомленням як відповідач запрошується
Стратинський Віктор Олексійович до зали судового
засідання № 226 Київського районного суду 
м. Одеси, розташованого по вул. Варненська, 3-б у
м. Одесі. Роз’яснюю, що у разі неявки справа буде
розглянута у Вашу відсутність.

Суддя Л. В. Калініченко

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області викли-
кає на 14:00 годину 21 лютого 2017 року у судове засідання
як відповідача Мунтяну Миколу Костянтиновича,
19.03.1952 р.н., по цивільній справі №500/2861/16-ц (про-
вадження №2/500/702/17) за позовом Фермерського гос-
подарства «Стоянов А.А.» до Фермерського господарства
«Дінекс-Агро», Мунтяну Миколи Костянтиновича, про ви-
знання недійсним договору оренди та скасування держав-
ної реєстрації права оренди земельної ділянки.

У разі неявки відповідача у судове засідання, справа буде
розглянута за його відсутності.

Адреса суду: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Клу-
шина, 2. 

Суддя Смокіна Г.І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає До-
ломана Олександра Олександровича як відповідача
по цивільній справі № 2/756/1480/17 за позовом Бі-
ляєвої Наталії Вікторівни до Доломана Олександра
Олександровича, третя особа: Служба у справах
дітей Оболонської районної у м. Києві державної ад-
міністрації про позбавлення батьківських прав на 17
березня 2017 року об 11 годині 30 хвилин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб.18,
суддя К.А. Васалатій.

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

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Русіну
Тетяну Валеріївну, яка зареєстрована за адресою: 04136,
м. Київ, вул. Котовського, 47, кв. 163, про те, що судове
засідання по справі 758/7064/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Універсал Банк» до Русіної Те-
тяни Валеріївни про стягнення заборгованості відбудеться
24 лютого 2017 р. о 12 год. 30 хв. в приміщенні суду (м.
Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під головуванням судді За-
рицької Ю. Л.

Ваша явка або явка Вашого представника є обов’язко-
вою. В разі Вашої або Вашого представника неявки буде
постановлено ухвалу суду.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Журенко Оксану Юріївну про те, що 21 лютого
2017 року о 08 год. 10 хв. у приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: 
м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12, буде слу-
хатися в судовому засіданні цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк»
до Журенко Оксани Юріївни про стягнення заборгова-
ності.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Журенко Оксана Юріївна вважається повідомленою про
час і місце розгляду справи і у випадку її неявки справа
підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Гусятинський районний суд Тернопільської області
викликає відповідача Сагайдака Степана Михайловича,
16.01.1959 р. н., останнє відоме місце проживання
якого: с. Товсте, вул. Перекалець, 16 Гусятинського
району Тернопільської області в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Са-
гайдака Степана Михайловича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться о 08.20 год. 15 лютого 2017 року в приміщенні
залу суду за адресою: сел. Гусятин, вул. Героїв Майдану,
7. В разі Вашої неявки в судове засідання справу буде
розглянуто у Вашій відсутності.

Суддя Т. М. Цвинтарна

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 13 лю-
того 2017 року о 14.00 годині в приміщенні Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна, буд. 391, Мішачкова Андрія Вікторовича,
зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Хрестівка (Кіровське), вул. Миколаївська, 6/8, в
якості боржника по цивільній справі №329/529/16-ц
за заявою ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» про заміну
сторони виконавчого провадження. 

Суддя Н.М. Пода

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Форостьян Тетяну Миколаївну в судове засі-
дання, яке відбудеться 14 лютого 2017 року о 09.00 го-
дині для розгляду цивільної справи № 655/39/17 за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Форостьян Тетяни Мико-
лаївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Адреса суду: Херсонська область, смт Гор-
ностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’яз-
кова. У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Фастівський міськрайонний суд Київської області
викликає в судове засідання Мустафаєва Нурі Нарі-
мановича, зареєстрований за адресою: Автономна
Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Жукова, 15,
кв. 174, як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Абдурашитової Ріанни Феміївни до Мустафаєва
Нурі Нарімановича про стягнення аліментів. Справа
до розгляду у відкритому судовому засіданні при-
значена на 16 лютого 2017 року на 12:00 год. за ад-
ресою: м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25 Київської
області (каб. 19).

Суддя Соловей Г.В.

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в
судове засідання як обвинуваченого Шушунова Вік-
тора Павловича, 30.07.1968 р.н., уродженця смт Ци-
булів, Монастирищенського району Черкаської
області, зареєстрований: смт Цибулів, вул. Бурди,
буд. 80, Монастирищенський район, Черкаська об-
ласть, фактично проживає за адресою: м. Донецьк,
вул. Куйбишева, буд. 227, кв. 43.

Судове засідання відбудеться 13 лютого 2017
року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 231.

Суддя В. Л. Калашник

Сєвєродонецький міський суд Луганської області по-
відомляє Кобзарю Олександру Олександровичу, меш-
канцю міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про
ухвалення заочного рішення від 11.04.2016 року по
справі № 428/7560/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» про стягнення заборгованості.

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

Голова суду В.І. Луганський

Сєвєродонецький міський суд Луганської області по-
відомляє Регеді Євгену Володимировичу, мешканцю
міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ухва-
лення заочного рішення від 06.05.2016 року по справі 
№ 428/1740/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
про стягнення заборгованості.

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

Суддя Д.Б. Баронін
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 9 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська -17  -22       -8  -13
Житомирська -15  -20       -8  -13
Чернігівська -20  -25       -8  -13
Сумська -21  -26       -8  -13
Закарпатська 0    -5      +1    +6
Рівненська -11  -16       -5  -10
Львівська -9  -14       -3    -8
Івано-Франківська -11  -16       -3    -8
Волинська -11  -16       -3    -8
Хмельницька -13  -18       -7  -12
Чернівецька -11  -16       -3    -8
Тернопільська -11  -16       -5  -10
Вінницька -15  -20       -8  -13

Oбласть Нiч          День
Черкаська -19   -24      -8   -13
Кіровоградська -17   -22      -8   -13
Полтавська -19   -24      -8   -13
Дніпропетровська -19   -24      -8   -13
Одеська -11   -16      -3     -8
Миколаївська -13   -18      -3     -8
Херсонська -12   -17      -4     -9
Запорізька -13   -18      -6   -11
Харківська -21   -26    -11   -16
Донецька -18   -23    -10   -15
Луганська -21   -26    -11   -16
Крим -8   -13      -1     -6
Київ -18   -20    -10   -12

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Болгари Одещини
вшановують повитух

Іван ШЕВЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ГАРНИЙ ЗВИЧАЙ. За старовинною болгарською традицією, на-
прикінці січня в селі Зоря Саратського району, що на півдні Одещини,
відзначили Бабін дєн (Бабин день). Це неофіційне народне жіноче свя-
то, що бере початок з дохристиянських часів. Воно присвячене пови-
тухам, що свого часу виконували функції сучасних акушерів. Цього
дня жінки, які нещодавно народжували, збиралися в оселях повитух.
Молодиці «пуливат на бабата» — виконували обряд, пов’язаний з
миттям рук та розбризкуванням води. 

Після цього цілком логічними були традиційні подарунки —– руш-
ники, фартухи та мило. А вже потім учасники гостин накривали свят-
ковий стіл. Цього разу жінки зібралися за ним у Зорянському будинку
культури. Загалом вшановувати повивальниць та  породіль притаман-
но  майже усім народам. Та схоже, що по-справжньому популярними
вони залишились тільки серед болгар.

Терориста засудили
заочно на 14 років

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ЗЛОЧИН І КАРА. На Тернопільщині вперше заочно засудили зло-
чинця. 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна міськрайонний
суд призначив 46-річному жителеві  області за участь у терористичній
організації. Процесуальне керівництво та підтримання державного об-
винувачення в цьому кримінальному провадженні здійснювала про-
куратура Тернопільської області. 

Як повідомила її прес-секретар Леся Гурецька, наприкінці 2014 року
зловмисник добровільно вступив у незаконне воєнізоване формуван-
ня терористів, де отримав зброю, військову форму із символікою
«ДНР» та обрав собі позивний «Німсон». 

Протягом 2015—2016 років він неодноразово брав участь у бойо-
вих діях проти Збройних сил України та підрозділів правоохоронних
органів, які проводять антитерористичну операцію. Зокрема у зброй-
них сутичках з українськими бійцями поблизу села Нікішиного Шах-
тарського району, в захопленні міста Дебальцевого та інших населе-
них пунктів Донецької області, а також здійснював заходи щодо утри-
мання займаних позицій. Перебуваючи у складі військових підрозділів
терористичної організації «ДНР», отримував щомісячне грошове за-
безпечення в сумі, еквівалентній 15 тисячам гривень.

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Усі регламентні та орга-
нізаційні питання до

початку змагань буде вирі-
шено. Про це заявив у поне-
ділок віце-прем’єр-міністр
— голова оргкомітету з під-
готовки та проведення в Ук-
раїні ЧС-2017 В’ячеслав
Кириленко, який разом з
міністром молоді та спорту
Ігорем Ждановим відвідав
тренування української
збірної на льодовій арені
«Термінал» у Броварах, по-
відомляє Урядовий портал. 

«Упевнений, що трибуни
столичного Палацу спорту
будуть заповнені вщерть,
коли гратиме Україна. Крім
цього, буде створено фан-
зони в Києві та інших міс-
тах. Матчі транслювати-
муть у прямому ефірі на
Суспільному телебаченні.
Хочу вас запевнити, що у
квітні вся країна дивити-
меться і вболіватиме за на-
шу рідну хокейну збірну»,
—  сказав віце-прем’єр.

Він нагадав, що уряд пе-
редбачив 45 мільйонів гри-
вень на ремонт столичного
Палацу спорту, де проходи-
тимуть змагання. В’ячеслав
Кириленко прогнозує, що
матчі чемпіонату світу від-
відають щонайменше 50 ти-
сяч уболівальників.

«Для нас важливо, щоб
хлопці відчували підтримку
всього українського народу
і показали добрий резуль-
тат. Україні дуже потрібні
позитивні емоції, зокрема й
від спорту», —  наголосив
В’ячеслав Кириленко.

Як відомо, чемпіонат сві-
ту з хокею у дивізіоні І (гру-
па А) проходитиме у Київ-
ському палаці спорту  з 22
по 28 квітня цього року.
Крім України, за підвищен-
ня у класі змагатимуться
національні збірні Польщі,

Угорщини, Австрії, Казах-
стану та Республіки Корея.
Дві команди-переможниці
потраплять до світової хо-
кейної еліти.

За словами Ігоря Ждано-
ва, увага до спортивної по-
дії значна: вже 15% квитків
на матчі продано до старту
промо-кампанії. «Переко-
наний, що Палац спорту
під час зустрічей за участі
нашої збірної буде пере-
повнено. І впевнений, наша
команда проявить усі свої
бійцівські та професійні
якості, щоб гідно предста-
вити Україну, а рідні стіни
та наша підтримка допомо-
жуть у цьому»,  —  наголо-
сив Ігор Жданов.

Продаж квитків та абоне-
ментів усіх категорій на
матчі чемпіонату світу з хо-
кею 2017 року в Києві стар-
тував минулої п’ятниці.
Відбулося прогнозоване
підвищення цін на квитки
та абонементи. Нова цінова
політика пов’язана із за-
планованим поетапним під-
вищенням цін на квитки
всіх категорій. Та після три-

валих обговорень оргкомі-
тет чемпіонату ухвалив рі-
шення залишити стартові
ціни на квитки та абонемен-
ти до 15 лютого. А тим, хто
встиг придбати квитки за
новою ціною, обіцяють по-
вернути різницю.

Ситуацію прокоментував
віце-президент федерації,
голова оргкомітету федера-
ції з питань проведення
чемпіонату світу Георгій
Зубко: «Наша мета — нада-
ти змогу всій країні побачи-
ти справжнє шоу світового
рівня на власні очі. Саме то-
му ми розпочали продаж
квитків із ціни, яка доступ-
на кожному, і залишаємо її
незмінною до 15 лютого. Для
нас дуже важлива думка
уболівальників, саме тому
ми відповідально підходимо
до питання старту підви-
щення ціни на квитки й або-
нементи, яке заплановано
розпочати одразу по завер-
шенні акції», — повідомив
він.

Георгій Зубко зазначив,
що оргкомітет формував ці-
нову політику, спираючись

на дані, отримані із соціоло-
гічних опитувань та дослід-
жень серед жителів різних
міст України. Він поінфор-
мував, що організатори від-
повідально ставляться до
питання формування спеці-
альних програм для школя-
рів, учнів ДЮСШ, воїнів
АТО та інших соціальних
категорій і передбачають
надання їм квитків для від-
відування матчів чемпіона-
ту світу.

А поки що підопічні
Олександра Савицького
візьмуть участь у міжна-
родному турнірі серії Євро-
челендж у польському місті
Катовіце,  на якому конку-
ренцію господарям льоду
складуть національні збірні
України, Словенії та Італії.

Польща й Україна у квіт-
ні зустрінуться в Київсько-
му палаці спорту під час
світової першості. А ось
словенці з італійцями торік
підвищилися в класі й готу-
ються до чемпіонату світу в
елітному дивізіоні, який у
травні прийматимуть Па-
риж та Кельн. 

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр» 

ГЕРОЇ СПОРТУ. На будинку
по вулиці Шкільній,15, де три-
валий час мешкав видатний
спортсмен, урочисто відкрили
меморіальну табличку двора-
зовому олімпійському чемпіо-
нові, чотириразовому чемпіо-
нові світу з важкої атлетики.
На урочистий мітинг зібралися
друзі та родичі Леоніда Жабо-

тинського, представники вла-
ди, спортивної спільноти.

Зі словами вдячності до при-
сутніх звернулася начальник
управління молоді, фізичної
культури та спорту  Запорізь-
кої ОДА Наталія Власова, яка
висловила впевненість, що за-
поріжці завжди пишатимуться
своїм легендарним земляком.

—  За життя  наш земляк
став справді видатною постат-
тю, — зазначила вона. — На

його честь названо вулиці, від-
крито ДЮСШ з важкої атлети-
ки, його пам’яті присвячують
нові рекорди. Він створив
спортивний імідж, який наслі-
дують молоді перспективні
спортсмени для підкорення
найвищих п’єдесталів.

А заступник Запорізького мі-
ського голови Анатолій Пусто-
варов наголосив на значному
внеску Леоніда Жаботинсько-
го в розвиток спорту. «Леонід

Іванович — це легенда світо-
вого ґатунку, бо його ім’я ра-
зом з рекордами вписане в іс-
торію спорту золотими літера-
ми». 

Примітно, що це вже друга
меморіальна дошка, встанов-
лена на знак пошани до най-
сильнішої людини планети.
Першу встановили на будинку
№20 по вулиці Леоніда Жабо-
тинського одразу після його
смерті. 

У Запоріжжі не забувають 
Леоніда Жаботинського 

Буде хокей 
і на нашій
вулиці
МІЖНАРОДНА АРЕНА.
До київського чемпіонату світу серед чоловіків у дивізіоні ІА
готуються не лише спортсмени, а й влада

Четвертий період —
спілкування хокеїстів 
із посадовцями 
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