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ГОСТРА ТЕМА ОРІЄНТИР
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На Миколаївщині 
викрито факти 
укладання договорів 
оренди землі 
з померлими 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про призначення 
академічної стипендії Кабінету 
Міністрів України студентам 
закладів вищої освіти»
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Голова Національної поліції про остаточне прощання 
з радянським минулим у роботі відомства 

Щеплення проти агресії
ПІДТРИМКА. США ухвалили довгоочікуване та принципове 

рішення про надання Україні летальної оборонної зброї. Про 
це написав Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у 
Facebook, додавши, що в питанні отримання Україною зброї 
досягнуто відповідної домовленості з Президентом США До-
нальдом Трампом.

«Це принципове та довгоочікуване рішення було підтвердже-
но під час моєї розмови з Держсекретарем США Рексом Тіл-
лерсоном, — прокоментував він. — Вдячний за чітку позицію 
всіх наших американських друзів та рішучу двопартійну під-
тримку України. Такий крок у тандемі з посиленням санкцій 
проти Росії — гідна відповідь на продовження окупації укра-
їнської території, невиконання Москвою своїх зобов’язань та 
продовження накачування Донбасу важкою зброєю».

Глава держави підкреслив, що американська зброя потрібна 
для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мир-
ного населення, здійснення ефективної самооборони згідно зі 
статтею 51 Статуту ООН. «Це також трансатлантичне щеплен-
ня від російського вірусу агресії. Україна переможе», — резю-
мував Президент.

ЦИТАТА ДНЯ

СЕРГІЙ КНЯЗЄВ:

ЦИФРА ДНЯ

14,989 млрд м3   
становлять запаси природного газу 

в українських підземних сховищах. Із 17 
по 24 грудня вони скоротилися на 2,4%

«Ми маємо амбітні 
плани до 2020 року 
закінчити перехід 

від міліції до поліції — 
у всій законотворчій 

базі і внутрішніх 
документах, які дадуть 

змогу працювати 
в сучасних умовах».

«Ось це щастя» — так написав під цим фото Сергій Котик на сторінці у соцмережі

Знайти себе 
у мирному житті
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ПІСЛЯ АТО. Наполегливість і любов до життя допомагають 
зробити крок з війни у мир

Підняв руку на дружину — йди у в’язницю
НА ЧАСІ. Майже 70% жінок піддаються різним формам знущань і принижень

Ірина ПОЛІЩУК, 
«Урядовий кур’єр»

Протягом року до органів 
правопорядку звертаєть-

ся приблизно 165 тисяч жінок, 
які страждають від домашньо-
го насильства, хоч кількість 
жертв такого насильства зна-
чно більша. Майже 70% жі-

нок піддаються різним формам 
знущань і принижень. Спра-
ведливості заради варто ска-
зати, що страждають від при-
нижень і чоловіки. Щоправда, 
згідно зі статистикою, жерт-
вами домашнього насильства 
найчастіше стають жінки й ді-
ти. І якщо раніше це питан-
ня фактично не було врегульо-

вано, то з ухваленням Закону 
«Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» си-
туація має змінитися на кра-
ще. Адже пропонують запрова-
дження комплексного підходу 
до боротьби з цим явищем. 

Заплакана маленька дівчин-
ка сидить у куточку кімнати й 
боїться навіть слово сказати, 

бо в цей час батько кричить на 
матір і б’є її. Сусіди хоч і чують 
крики жінки про допомогу, але 
втручатись не хочуть. Сварка 
— це сімейна справа, і розбира-
тися в ній мають члени родини. 
Чоловікам, які системно б’ють 
дружин, навіть причини для 
цього не потрібно. Підставою 
підняти руку може слугува-

ти одна єдина невимита таріл-
ка або недосолений борщ. Звіс-
но, жінка може поскаржитися 
в поліцію на побої, але там їй 
не допоможуть. Якщо ж ідеть-
ся про колишнє подружжя, то 
правоохоронці могли при-
їхати, забрати чоловіка й 
провести з ним, так би мо-
вити, настановчу розмову.5
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Старобільський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 92700, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Проле-
тарська, 38 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

17.01.2018 о 10:00 до Дзюба Олександр Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 92740, Луганська обл., 
Старобільський р-н, с.Чмирівка, вул. Соснова, буд. 20, кв. 1) справа № 431/4242/17, суддя Ткач О. В.

17.01.2018 о 09:40 до Смірнов Станіслав Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 92702, Луганська обл., 
Старобільський р-н, м. Старобільськ, пров. Ярмарковий, буд. 13) справа № 431/4307/17, суддя Ткач О. В.

17.01.2018 о 10:20 до Попов Євгеній Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 92740, Луганська обл., 
Старобільський р-н, с. Чмирівка, вул. Соснова, буд. 1, кв. 1) справа № 431/4253/17, суддя Ткач О. В.

28.12.2017 о 08:00 до Лиманська Надія Володимирівна (останнє відоме місце реєстрації: 92723, Луганська обл., 
Старобільський р-н, с. Проказине, вул. Першотравнева, буд. 5а) справа № 431/4009/17, суддя Березка О. М.

17.01.2018 о 15:00 до Подколодна Марина Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 92722, Луганська 
обл., Старобільський р-н, с. Проїждже, вул. Миру, буд. 6) справа № 431/3801/17, суддя Озеров В. А.

17.01.2018 о 09:50 до Бронников Дмитро Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 92762, Луганська обл., 
Старобільський р-н, с. Бутове, вул. Маяковського, буд.  5) справа № 431/4235/17, суддя Ткач О. В.

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

Фонд «Пам’ять, відповідальність та майбутнє» (Німеччи-
на) у співпраці із Всеукраїнською благодійною організаці-
єю «Турбота про літніх в Україні» оголошує конкурс проек-
тів в рамках програми підтримки «Місце зустрічі – діалог». 
До участі в конкурсі запрошуються українські організації, які 
прагнуть своєю діяльністю покращити стан літніх людей в 
країні. Мета програми – сприяння ре-соціалізації літніх лю-
дей, визнання їх досвіду і життєвих досягнень, підвищення їх 
соціального статусу.   

Особлива увага приділятиметься жертвам націонал-со-
ціалістичного режиму, а саме колишнім  остарбайтерам, 
в’язням концтаборів, гетто, радянським військовополоне-
ним,  та народженим до 8 травня 1945 року,  людям інших 
поколінь, що залучаються до спільної діяльності з представ-
никами основної цільової групи або беруть участь у проекті 
в якості волонтерів.

Детальну інформацію та аплікаційну форму можна зна-
йти на сайті www.tlu.org.ua, www.mestovstrechi.info/ru/, www.
gurt.org.ua, www.civic.ua, https://www.facebook.com/tlu.org.
ua/, або звернутися за нею до головного офісу ВБО «Тур-
бота про літніх в Україні» за телефонами: (044)559-38-63,  
(044)229-54-61, 099 103 28 24, 096 2709457, 063 1006018 або 
електронною поштою: turbotaprolitnih@i.ua.

АБ «УКРГАЗБАНК» оголошує про проведення першого аукціону з продажу майна (активів) Банку, а саме:
Лот №256764 Нежитлова будівля — корпус №4 (літ.Е) із заг. пл. 37957,50 кв.м та земельна ділянка (к.н. 

8000000000:82:033:0057) із заг.пл. 1,3633 га за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8.
Початкова ціна продажу 561 066 582,46 грн. (підлягає оподаткуванню ПДВ). Розмір гарантійного внеску 

56 106 658,25 грн. без ПДВ.
Аукціон відбудеться 29.01.2018 року з 9:00 до 18:00 на сайті  https://setam.net.ua. Організатор аукціону ДП «СЕ-

ТАМ», м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, години роботи: Пн-Пт, 9:00-18:00, тел. 044-331-17-81. Прийом заявок в електро-
нному вигляді з моменту оприлюднення інформації до 9:00 24.01.2018 року. Гарантійний внесок сплачується не піз-
ніше 9:00 24.01.2018 року на поточний рахунок ДП «СЕТАМ», код за ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ 
«Державний ощадний банк України», МФО 322669.

Для ознайомлення з майном та за більш детальною інформацією можна звертатись до АБ «УКРГАЗБАНК» за те-
лефоном: (044) 594-11-09.

Овідіопольський районний суд Одеської обл. 
(адреса суду: 67801, Одеська обл., м. Овідіопіль, 
вул. Берегова, 9) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості у судове засідання, яке відбудеться 
25.01.2018 об 11:00 до Гавриш Микола Іванович 
(останнє відоме місце реєстрації: 67801, Одеська 
обл., смт Овідіополь, вул. Виноградна, буд. 1/8) 
справа № 509/2372/17, суддя Гандзій Д. М.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки справа 
буде розглянута за його  відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З 
опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської 
обл. (адреса суду: 19700, Черкаська обл., м. Зо-
лотоноша, вул. Шевченка, 76) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  05.01.2018 о 12:00 до Левковський 
Владислав Сергійович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 19700, Черкаська обл., м. Золотоноша,  
проїзд Польовий, буд. 53) справа № 695/765/17, 
суддя Таратін В. О.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки справа 
буде розглянута за його  відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З 
опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій об-
ласті до Горлівської міської ради Донецької області про визнання права власності. Відповідач по справі: Горлівська міська 
рада Донецької області, останнє відоме місце розташування: Донецька область, м. Горлівка, проспект Перемоги, будинок  
№ 67, викликається на 3 січня 2018 року о 08 годині 00 хвилин до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області 
(Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) 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 причини неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Дергачов Костянтин Геннадійович, проживає за адресою: АРК, м. Ялта, вул. Моріса Тореза, 15, кв. 5, виклика-
ється як відповідач Дарницьким районним судом м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 20 лютого 2018 року 
о 10 год. 00 хв. у цивільній справі за позовом Київської місцевої прокуратури № 2 в інтересах Київської міської ра-
ди до Громадської організації «Спортивний клуб веслування м. Києва», Дергачова Костянтина Геннадійовича, тре-
тя особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Дем’яненко Тетяна Миколаївна, про визна-
ння недійсним договору іпотеки.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Леонтюк Л. К. у приміщенні Дарницького районного суду  
м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 17, зал 6.

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

Славутський міськрайонний суд Хмельницької обл. (адре-
са суду: 30000, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Миру, 16) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
09.01.2018 о 09:00 до Мельник Іван Віталійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 30030, Хмельницька обл., Славутський р-н, 
с. Ганнопіль, вул. Островського, буд. 88) справа № 682/3173/17, 
суддя Зеленська В. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни. З опублікуванням цього оголошення відповідач по спра-
ві вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

ПрАТ «Укрграфіт» 11.01.2018 p. проводить тендер на закупівлю (постачання) коксу нафтово-
го 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 45,0%.
Кількість до 5000 т. Термін постачання – січень-березень 2018 р. Оплата за фактом постачан-

ня, інші умови постачання згідно з угодою. Пропозиції направляти до 05.01.2018 p.:
– на електронну пошту: tender@ukrgrafit.com.ua;
– факс+38 061 289 29 29;
– поштою: Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 20, ПрАТ «Укрграфіт», Комі-

сія із закупівель.

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 16610, Чернігів-
ська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 57 а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

02.02.2018 о 14:00 до Щербина Іван Васильович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. 8-го Березня, буд. 29, кв. 7) справа  
№ 740/1760/17, суддя Ковальова Т. Г.

15.03.2018 о 08:30 до Шадура Валентина Миколаївна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 16601, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шаумяна, буд. 58) справа  
№ 740/2989/17, суддя Ковальова Т. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі 
ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вва-
жається належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 20 грудня 2017 р. № 1035 
Київ

Про внесення змін у додаток до Порядку 
використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для покращення 
стану автомобільних доріг загального  
користування за маршрутом Львів — 

Тернопіль — Умань, Біла Церква — Одеса — 
Миколаїв

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести у додаток до Порядку використання коштів, передбачених у держав-

ному бюджеті для покращення стану автомобільних доріг загального корис-
тування за маршрутом Львів — Тернопіль — Умань, Біла Церква — Одеса — 
Миколаїв, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серп-
ня 2017 р. № 651 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2104), зміни, 
що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 грудня 2017 р. № 1035
ЗМІНИ, 

що вносяться у додаток до Порядку використання  
коштів, передбачених у державному бюджеті для покращення  

стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом  
Львів — Тернопіль — Умань, Біла Церква — Одеса — Миколаїв

1. Розділ «Вінницька область» викласти в такій редакції:
«Вінницька область

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград —  
Знам’янка, під’їзд до м. Вінниці на ділянці км 0 + 000 —  
км 1 + 070

30 200 1,07

М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград —  
Знам’янка (через м. Вінницю) (вибірково)

240 050 15

М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград —  
Знам’янка на ділянці км 504 + 025 — км 511 + 000

50 478 6,975

_______
Разом 320 728 23,045
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього  
ремонту автомобільних доріг»

320 728 23,045

Разом за розділом «Вінницька область» 320 728 23,045».

2. Доповнити Порядок розділом такого змісту:
«Черкаська область  

Об’єкти поточного середнього ремонту автомобільних доріг
Автомобільні дороги державного значення

М-12 Стрий — Тернопіль — Кіровоград —  
Знам’янка на ділянці км 513 + 515 —  
км 578 + 928 (окремими ділянками)

16 072

_______
Разом 16 072
Разом за підрозділом «Об’єкти поточного середнього ремон-
ту автомобільних доріг»

16 072

Разом за розділом «Черкаська область» 16 072».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 13 грудня 2017 р. № 1036 
Київ

Про внесення змін у додаток до Порядку  
використання коштів, передбачених  

у державному бюджеті для покращення 
стану автомобільних доріг загального 
користування за маршрутом Харків — 

Куп’янськ — Сватове —  
Станиця Луганська

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни у додаток до Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для покращення стану автомобільних доріг загального 
користування за маршрутом Харків — Куп’янськ — Сватове — Станиця Лу-
ганська, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 
2017 р. № 652 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 70, ст. 2105), виклавши 
його у редакції, що додається.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток  
до Порядку 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від  13 грудня 2017 р. № 1036)

ПЕРЕЛІК 
об’єктів поточного середнього ремонту автомобільних  

доріг загального користування за маршрутом 
 Харків — Куп’янськ — Сватове — Станиця Луганська та  

обсяги бюджетних коштів для їх фінансування у 2017 році

Найменування об’єкта

Обсяг  
фінан-

сування, 
тис.  

гривень

Введення 
в експлуа-

тацію  
дороги,  
кіломе-

трів
Луганська область

Автомобільні дороги державного значення
Р-07 Чугуїв — Мілове (через м. Старобільськ)  
на ділянці км 126 + 625 — км 130 + 000

13 800 1,3

Р-07 Чугуїв — Мілове (через м. Старобільськ)  
на ділянці км 130 + 375 — км 132 + 000

7 800

_______
Разом 21 600 1,3
Разом за розділом 21 600 1,3

Харківська область
Автомобільні дороги державного значення

Р-07 Чугуїв — Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 2 
+ 635 — км 110 + 735

228 400 14

_______
Разом 228 400 14
Разом за розділом 228 400 14
Усього за розділами 250 000 15,3
у тому числі
автомобільні дороги державного значення 250 000 15,3

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 грудня 2017 р. № 957-р 
Київ

Про друковані засоби масової інформації 
загальнодержавної та місцевої сфери 
розповсюдження, в яких у 2018 році 

розміщуються оголошення про виклик  
до суду відповідача, третіх осіб, свідків, 

місце фактичного проживання (перебування) 
яких невідоме, повістки про виклик 

підозрюваного, обвинуваченого  
та інформація про процесуальні документи
1. Визначити, що друкованим засобом масової інформації загальнодержавної 

сфери розповсюдження, в якому у 2018 році розміщуються оголошення про ви-
клик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (пе-
ребування) яких невідоме, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого 
та інформація про процесуальні документи, є газета «Урядовий кур’єр».

2. Затвердити перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери 
розповсюдження, в яких у 2018 році розміщуються оголошення про виклик до 
суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебуван-
ня) яких невідоме, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 20 грудня 2017 р. № 957-р

ПЕРЕЛІК 
друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, в яких  

у 2018 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, 
свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме 

Регіон Найменування друкованого засобу 
масової інформації

    Область:
Вінницька Вінниччина
Волинська Волинь-нова
Дніпропетровська Вісті Придніпров’я 
Донецька Часопис Донеччина
Житомирська Житомирщина
Закарпатська Новини Закарпаття
Запорізька Запорізька правда
Івано-Франківська Галичина
Київська Час Київщини
Кіровоградська Народне слово
Луганська Вісті Луганщини
Львівська Високий Замок
Миколаївська Южная правда

Рідне Прибужжя
Одеська Одеські вісті
Полтавська Зоря Полтавщини
Рівненська Вісті Рівненщини
Сумська Сумщина
Тернопільська Свобода
Харківська Слобідський край
Херсонська Наддніпрянська правда
Хмельницька Подільські вісті
Черкаська Черкаський край
Чернівецька Буковина
Чернігівська Деснянська правда
м. Київ Хрещатик
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійсню-
ється процесуальне керівництво досудовим розслідуван-
ням у кримінальних провадженнях №№ 42017010000000191, 
42017010000000192, 42017010000000193, 42017010000000194, 
42017010000000195, 42017010000000196, 42017010000000197 
за підозрою Арабаджієва Володимира Івановича, Дрібного Ві-
ктора Івановича, Сумуліді Миколи Георгійовича, Рогачова Дми-
тра Миколайовича, Овдієнка Олександра Дмитровича, Федор-
кіна Сергія Івановича, Гривковковського Едуарда Миколайови-
ча відповідно у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК 
України (державна зрада).

В межах вищезазначених кримінальних проваджень стосов-
но вказаних осіб зібрано достатньо доказів для повідомлення 
про підозру, у зв’язку із викладеним на виконання положень  
ст. 297-5 КПК України пропоную підозрюваним Арабаджіє-
ву Володимиру Івановичу, 04.10.1953 року народження, Дріб-
ному Віктору Івановичу, 17.08.1956 року народження, Сумулі-
ді Миколі Георгійовичу, 19.01.1944 року народження, Рогачову 
Дмитру Миколайовичу, 09.06.1976 року народження, Овдієнку 
Олександру Дмитровичу, 05.08.1965 року народження, Федор-
кіну Сергію Івановичу, 18.07.1951 року народження, Гривков-
ковському Едуарду Миколайовичу, 19.08.1969 року народжен-
ня, прибути разом із своїм захисником до прокуратури Авто-
номної Республіки Крим (м. Київ, вул. Ділова, 24, перший по-
верх) 28.12.2017 р. (з 09.00 до 18.00 год.) для проведення вка-
заної процесуальної дії.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріу-
поля Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Мета-
лургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом Та-
ращанського І. М. до Хазової М. П., третя особа: Орган 
опіки та піклування ЦРАММР, про позбавлення батьків-
ських прав. Хазова Марина Петрівна, 13.12.1969 р.н., яка 
мешкає за адресою: 87500, Донецька область, провулок 
Банний, буд. 5. Повідомляємо, що 17.01.2018 р. о 09.30 
год. по справі за позовом Таращанського Ігоря Михай-
ловича до Хазової Марини Петрівни, треті особи: Орган 
опіки та піклування Центральної районної адміністрації 
Маріупольської міської ради, про позбавлення батьків-
ських прав.

Суддя О. А. Шевченко

Дарницький районний суд м. Києва (адреса суду: 02099, 
м. Київ, вул. Севастопольська, 14) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті у судове засідання, яке відбудеться   29.01.2018 о 09:10 
до Кіценюк Олег Михайлович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 01000, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 168є, кв. 223) 
справа № 753/4313/17, суддя Даниленко В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Личаківський районний суд м. Львова (адреса суду: 
79007, Львівська обл., м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
25.01.2018 об 11:30 до Куранов Леонід Євгенович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 79017, Львівська обл., м. Львів, 
вул. Коциловського, буд. 12, кв. 6) справа № 463/2104/17,  
суддя Гирич С. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Носівський районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 17100, Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 7) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся   23.01.2018 об 11:00 до Дубовик Ірина Миколаївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 17101, Чернігівська обл., м. Но-
сівка, вул. Олега Кошового, буд. 125) справа № 741/1369/17, 
суддя Киреєв О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Зіньківський райсуд Полтавської обл. (адреса суду: 
38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Комунарська, 2) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться 22.01.2018 об 11:00 до Чапак Микола Андрійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 38164, Полтавська обл., 
Зіньківський р-н, смт Опішня, вул. Нова, буд. 20) справа  
№ 530/1217/17, суддя Должко С. Р.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської обл. 
(адреса суду: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Го-
голя, 133) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться 04.01.2018 о 17:10 до Бурмістр Андрій 
Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 37600, Полтав-
ська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 181а, кв. 5) справа  
№ 541/2411/17, суддя Куцин В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає дві ци-
вільні справи, призначені до розгляду на 11.01.2018 
року за позовними заявами ПАТ «ПроКредит Банк» 
до Морєвої Людмили Олексіївни, Губіна Віталія Ві-
кторовича про звернення стягнення на предмет іпо-
теки.

Відповідач Морєва Людмила Олексіївна (заре-
єстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Щетиніна, 
28/20) викликається на 11 січня 2018 року о 10.00 
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідач Губін Віталій Вікторович (зареєстрова-
ний за адресою: м. Донецьк, вул. Щетиніна, 28/20) 
викликається на 11 січня 2018 року об 11.00 год. до 
суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачі, зареєстроване місце проживання (пе-
ребування), місцезнаходження чи місце роботи яких 
невідоме, викликаються в суд через оголошення у 
пресі. З опублікуванням оголошення про виклик від-
повідачі вважаються повідомленими про час і місце 
розгляду справи.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя, відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справи будуть розглянуті в їхню від-
сутність.

Суддя О. Г. Геря

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл (адреса 
суду: 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ,  вул. Доброволь-
ського, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться  05.01.2018 о 15:00 до Сухарєв Дмитро Во-
лодимирович (останнє відоме місце реєстрації: 84107, До-
нецька обл., м. Слов’янськ, вул. Нахімова, буд. 10) справа  
№ 243/9276/17, суддя Кузнецов Р. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 3 листопада 2017 року розглянуто 

цивільну справу № 409/1061/17 за позовною заявою 

Міщенко Тетяни Ігорівни до Луганської міської ради 

про визнання права власності на нерухоме майно та 

винесено заочне рішення, яким позовні вимоги задо-

волено в повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Галицький районний суд Івано-Франківської обл. (адреса 
суду: 77100, Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Караїм-
ська, 10) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  29.01.2018 об 11:30 до Федик  Мирослав Ігоро-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 76000, Івано-Франків-
ська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Горбачевського, буд.62) 
справа № 344/11682/17, суддя Юсип І. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Червоноградський міський суд Львівської облас-
ті викликає Жінчин Вікторію Сергіївну в судове засі-
дання у цивільній справі за позовом Кредитної спілки 
«Бойківщина» до Жінчин Вікторії Сергіївни про стяг-
нення боргу за кредитним договором, яке відбудеть-
ся 24.01.2018 року об 11.45 год. у приміщенні суду за 
адресою: вул. Св. Володимира, 15, м. Червоноград, 
Львівська область.

Головуючий суддя по справі Рудаков Д. І.
У випадку неявки Жінчин Вікторії Сергіївни відпо-

відно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України, суд розглядатиме 
справу в її відсутність на підставі наявних у матеріа-
лах справи даних та доказів.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської об-
ласті викликає Немілову Брониславу Леонідівну (остан-
нє відоме місце проживання: м. Миргород Полтавської 
області, вул. Ломиковського, 8) як відповідачку в судо-
ве засідання по цивільній справі за позовом Ященка Ана-
толія Миколайовича до Немілової Бронислави Леонідів-
ни про визнання права власності на житловий будинок.

Судове засідання відбудеться 18 січня 2018 року о 16 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Мир-
город, вул. Гоголя, 133 (1-й поверх зала №1).

Явка в судове засідання обов’язкова. В разі неявки, 
справу буде розглянуто за вашої відсутності. Про причи-
ни неявки відповідачка зобов’язана повідомити суд.

Суддя О. А. Городівський

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 27 лютого 2017 
року по цивільній справі №426/14519/16-ц за позовом 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія «Довіра та гарантія» до Бокала Олександра Во-
лодимировича, третя особа: Бокало Лариса Михайлівна, 
про звернення стягнення, було винесено заочне рішення 
про задоволення позовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що йо-
го ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою 
протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя О. М. Попова

Криворізький районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
50002, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5 а) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості у судове засідання, яке відбудеться  11.01.2018 об 11:00 до 
Шавра Олексій Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 53050, 
Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Софіївка, вул. Космонав-
та Комарова, буд 34) справа № 177/1801/17, суддя Суботіна С. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Кременецький районний суд Тернопільської обл. (адреса суду: 
47003, Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Миру, 7) викликає від-
повідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться 11.01.2018 о 09:30 до При-
датко Віра Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 47000, Терно-
пільська обл., Кременецький р-н, с. Раславка, вул. Комсомольська, 
буд. 16) справа № 601/1633/17, суддя Білосевич Г. С.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Саратський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68200, 
Одеська обл., м. Сарата, вул. Леніна, 107) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться   08.02.2018 о 09:30 до Щелкуно-
ва Лілія Михайлівна (останнє відоме місце реєстрації: 68263, Одесь-
ка обл., Саратський р-н, с. Сергіївка, вул. Леніна, буд. 116) справа  
№ 513/1083/17, суддя Бучацька А. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлен-
ня про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутнос-
ті за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Втрачене свідоцтво 
про право власності на житло, 

зареєстроване на Гудкову 
Софію Максимівну, видане 

виконавчим комітетом 
Московської районної ради 

народних депутатів 22 червня 
1995 року (розпорядження 

№ 10311), 
вважати недійсним.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідо-
мляє, що 13 грудня 2017 року під головуванням судді 
Кобеляцької-Шаховал І. О. розглянуто цивільну справу 
№182/5169/17 (провадження 2/0182/3469/2017 року) за 
позовом Лук’янова Віталія Миколайовича до Богданова 
Валерія Володимировича про визнання права власнос-
ті на майно, яким позовні вимоги Лук’янова Віталія Ми-
колайовича було задоволено, та припинено право влас-
ності Богданова Валерія Володимировича на 1/6 части-
ну житлового будинку з надвірними будівлями № 167а 
по вулиці Троїцького повстання у місті Нікополі Дніпро-
петровської області, загальною площею 84,1 кв.м, жит-
ловою площею 63,9 кв.м. Визнано за Лук’яновим Віталі-
єм Миколайовичем право власності на 1/6 частину жит-
лового будинку з надвірними будівлями № 167а по вули-
ці Троїцького повстання у місті Нікополі Дніпропетров-
ської області, загальною площею 84,1 кв.м, житловою 
площею 63,9 кв.м.

Ірпінський міський суд викликає Кириченко Світ-
лану Петрівну, останнє відоме місце проживання:  
м. Київ, вул. Григоренка, 7-а, кв. 145, як відповідачку 
по справі за позовом Першого заступника прокурора 
Київської області в інтересах держави в особі Кабіне-
ту Міністрів України до Кириченко Світлани Петрів-
ни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог 
на предмет спору на стороні позивача: Міністерство 
екології та природних ресурсів України, Національ-
ний природний парк «Голосіївський», про витребу-
вання земельної ділянки з чужого незаконного воло-
діння, в судове засідання, яке відбудеться 26.01.2018 
р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні Ірпінського міського 
суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У ра-
зі неявки справу буде розглянуто за відсутності від-
повідачки.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Великоновосілківський районний суд Донецької обл. 
(адреса суду: 85500, Донецька обл., смт Велика Новосілка, 
вул.Фонтанна,буд.21) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове за-
сідання, яке відбудеться:

03.01.2018 о 13:30 до Гадяцька Оксана Валеріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 85511, Донецька обл., Великоно-
восілківський р-н, с. Зелений Гай, вул. Петровського, буд. 
44) справа № 220/1774/17, суддя Яненко Г. М.

10.01.2018 о 10:40 до Іванисенко Марина Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 85513, Донецька обл., Ве-
ликоновосілківський р-н, с. Мирне, вул. Щорса, буд. 1) спра-
ва № 220/1775/17, суддя Яненко Г. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Охтирський міськрайонний суд Сумської обл. (адреса су-
ду: 42700, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Жовтнева, 7) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

02.01.2018 о 08:00 до Федак Михайло Петрович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 42701, Сумська обл., м. Охтир-
ка, вул. Танкістів-Кантемирівців, буд. 44, кв. 2) справа  
№ 583/3271/17, суддя Сидоренко Р. В.

22.01.2018 о 09:30 до Федоренко Марина Янбула-
тівна (останнє відоме місце реєстрації: 42700, Сумська 
обл., м. Охтирка, вул. Пархоменка, буд. 13, кв. 2) справа  
№ 583/2537/17, суддя Сидоренко Р. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України. З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Ковпаківський районний суд м. Суми в особі судді  
Хитрова Б. В. викликає Кулака Миколу Миколайовича як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі № 592/11674/17, 
провадження № 2/592/2965/17 за позовом Ковбаси Тетяни Во-
лодимирівни до Кулака Миколи Миколайовича, треті особи – 
Служба у справах дітей СМР, Служба у справах дітей Білопіль-
ської РДА, про позбавлення батьківських прав та стягнення алі-
ментів.

Судове засідання по справі відбудеться 17 січня 2018 року о 
09.30 год. у приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми 
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових засі-
дань № 10.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, справу буде 
розглянуто на підставі наявних у ній доказів.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя ви-
кликає Гришу Ірину Вікторівну, 27.12.1986 року 
народження, в судове засідання у кримінально-
му провадженні № 1-кп/331/311/2017 за обвину-
ваченням Гриши Ірини Вікторівни у скоєнні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 07.02.2018 
року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрів-
ська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Жовтневий районний суд міста Запоріж-
жя викликає Сабодаша Максима Анатолійо-
вича, 01.05.1979 року народження, в судо-
ве засідання у кримінальному провадженні  
№ 1-кп/331/204/2017 за обвинуваченням Сабо-
даша Максима Анатолійовича у скоєнні кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 07.02.2018 
року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрів-
ська, 6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Жовтневий районний суд міста Запоріж-
жя викликає Ісаченка Дениса Геннадійо-
вича, 05.08.1985 року народження, в судо-
ве засідання у кримінальному провадженні  
№ 1-кп/331/394/2017 за обвинуваченням Ісачен-
ка Дениса Геннадійовича у скоєнні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, яке відбудеться 07.02.2018 року об 
11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 
6, зал № 3.

Суддя Пивоварова Ю. О.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Загера Сагера Абдел-
лу, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. М. Малиновського, 
32б, кв. 213, як відповідача по цивільній справі за позовом Загер Ка-
терини Валеріївни до Загера Сагера Абделла про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 17 січня 2018 р. о 16.30 год. у примі-
щенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
М. Тимошенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє, 

що вироком від 19 грудня 2017 року Романов Роман Олександрович, 

10.06.1976 року народження, визнаний винним у вчиненні злочину, пе-

редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, та засуджений до покарання у 

вигляді позбавлення волі строком на 10 років, з конфіскацією майна.

Суддя Морока С. М.

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Литвиненка Ві-
талія Миколайовича, 28.12.1983 року народження, в підготовче судове 
засідання у кримінальному провадженні № 1-кп/331/333/2017 за обви-
нуваченням Литвиненка Віталія Миколайовича у скоєнні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке від-
будеться 07.02.2018 року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 28 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  +3 +3  +8 Черкаська -2  +3 +3  +8
Житомирська -2  +3 +3  +8 Кіровоградська -2  +3 +4  +9
Чернігівська -2  +3 +3  +8 Полтавська -2  +3 +3  +8
Сумська -2  +3 +3  +8 Дніпропетровська -2  +3 +4  +9
Закарпатська 0  +5 +4  +9 Одеська +2  +7 +8  +13
Рівненська -2  +3 +3  +8 Миколаївська +2  +7 +7  +12
Львівська 0  +5 +3  +8 Херсонська +2  +7 +7  +12
Івано-Франківська -2  +3 +3  +8 Запорізька +2  +7 +7  +12
Волинська 0  +5 +3  +8 Харківська -2  +3 +3  +8
Хмельницька -2  +3 +3  +8 Донецька -2  +3 +4  +9
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Вінничани преміюють  
агентів змін

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Благодійний фонд «Подільська громада» запо-
чаткував премію «Люди, які змінюють Вінницю» для представни-
ків соціально відповідального бізнесу. Цього року її отримали ТМ 
«Україночка», ТОВ «Солодка мрія», комунальне підприємство «Ві-
нницька транспортна компанія», ТЦ Магігранд, МПМ «Руслана», 
страхова компанія «Місто» та низка інших підприємств і підприємців.  
«Подільська громада» співпрацює з 37 партнерами, які своїми благо-
дійними внесками допомагають їй реалізовувати значимі для міської 
громади проекти. «Майже 80 відсотків  нашого бюджету становлять 
пожертви саме від місцевого бізнесу. Віримо, що відзнака спонукати-
ме інших підприємців ставати соціально відповідальними», — зазна-
чили організатори премії «Люди, які змінюють Вінницю».

Юні земляки Лукаша 
декламують світову класику

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

МОЛОДЦІ. Поліське місто Кролевець відоме в Україні і світі насам-
перед своїми рушниками. Та водночас тут підростає талановита мо-
лодь, яка своїми успіхами у навчанні, громадському, культурно-мис-
тецькому житті досягає неабияких результатів.

Нещодавно у райцентрі відбувся традиційний районний кон-
курс декламаторів, присвячений перекладацькій спадщині видат-
ного поліглота зі світовим ім’ям уродженця міста Миколи Лукаша. 
Цього разу звання кращих виборювали понад 30 учасни-
ків у двох вікових категоріях від 10 до 16 і від 16 до 22 років. 
Юні читці натхненно декламували твори світової класики у перекла-
дах на українську з іспанської, французької, польської, англійської, 
німецької та багатьох інших мов. Адже Микола Олексійович володів  
26 (!) мовами і перекладав з майже двадцяти. 

Тринадцять учасників конкурсу відзначені дипломами і подарунка-
ми, а гран-прі виборола учениця Кролевецької спеціалізованої шко-
ли №3 Наталія Чередник. До слова, ще одна представниця цього на-
вчального закладу Анастасія Носкова нещодавно стала стипендіа-
том Президента України. Цього вагомого заохочення вона удостоєна 
як переможець 4-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з тру-
дового навчання — разом зі своєю наставницею заслуженим учите-
лем Ольгою Медвідь кролевецька старшокласниця досягла неабия-
ких успіхів у царині декоративно-прикладного мистецтва. 

БІЛІ І ПУХНАСТІ. Напе-
редодні 2018 року, який за 
Східним календарем бу-
де роком Собаки й офіцій-
но настане 16 лютого, в Оде-
сі пройшов незвичайний пух-
настий парад, в якому взя-
ло участь майже шістдесят 
самоїдських собак разом із 
власниками.

Стартував парад від Во-
ронцовського палацу. Хода 
пройшла Приморським буль-
варом повз Оперний театр, 
по вулиці Дерибасівській і за-
вершилася в Міському саду.

Під час ходи одесити і гос-
ті міста мали змогу зробити 
фото з чотирилапими і по-
жертвувати гроші на благо-
дійність: волонтери Animal 
SOS збирали гроші на корм 
мешканцям притулку для 
тварин.

Відзначимо, що самоїд-
ський собака — в просторіч-
чі — самоїд, одна з найдав-
ніших порід собак. Нині  іс-
нує сім  стандартів породи.

У Києві підбили підсумки  
спортивної звитяги-2017

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Є ЧИМ ПИШАТИСЯ.  На-
передодні Різдва за Григорі-
анським календарем на го-
ловній спортивній арені кра-
їни — НСК «Олімпійський» 
відбулася урочиста церемо-
нія вшанування найкращих 
атлетів, тренерів та діячів  —  
«Спортивне сузір’я»-2017.

 «Моменти радості прине-
сли перемоги наших спортс-
менів. Велика подяка вам за 
ці перемоги! Уряд робитиме 
все належне, щоб фінансу-
вання, організаційна підтрим-
ка спорту і фізичної культу-

ри збільшувалися, були під-
вищені  стипендії і виплати,  і 
ви відчували підтримку рідної 
країни», — наголосив віце-
прем’єр-міністр В’ячеслав Ки-
риленко, вітаючи учасників 
церемонії.

А міністр молоді та спор-
ту Ігор Жданов висловив сер-
дечну подяку всім, хто допо-
магав зробити цей спортив-
ній рік переможним для кра-
їни. «Попереду у нас з вами 
багато роботи, та, впевнений 
— ми впораємося!» — наго-
лосив він. 

Віце-президент Національ-
ного олімпійського коміте-
ту Володимир Бринзак пере-

дав учасникам церемонії ві-
тання від президента НОК 
України Сергія Бубки та по-
бажав спортивній громаді по-
дальших успіхів. А президент 
Спортивного комітету Украї-
ни  Ілля Шевляк нагадав про 
яскраві перемоги спортсме-
нів-неолімпійців у 2017 році, 
зокрема на Всесвітніх Іграх у 
Вроцлаві, та подякував за під-
тримку Міністерству молоді та 
спорту.

У свою чергу президент На-
ціонального комітету інвалідів 
України Валерій Сушкевич 
нагадав, що у грудні виповни-
лось чверть століття  пара-
лімпійському рухові незалеж-

ної України — і щороку пара-
лімпійська збірна примножує 
свої здобутки. 

Цього року лауреати були 
визначені у таких номінаці-
ях: «Світове визнання», «За 
відданість справі», «Найкра-
щий рух, інтегрований в спорт 
для всіх», «Найкращий орга-
нізатор спортивного заходу 
2017», «Команда року», «Тре-
нер сильних духом», «Чемпі-
он 2017 року» та інших.

Також під час заходу пред-
ставники посольства Респу-
бліки Корея презентували 
ХХІІІ зимові Олімпійські Ігри, 
що відбудуться у лютому в  
Пхьончхані.

У Новий рік — на кониках
Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Такої 
передноворічної зустрічі, 
здається, ще не було: Феде-
рація профспілок Рівненщи-
ни подарувала дітям учасни-
ків АТО захопливе дійство, 
що відбулося в кінно-спор-
тивному клубі «Патріот».

Сотня діток з усієї області 
в супроводі батьків з’їхалися 
на незвичне кінне шоу: мас-
титі гривасті дарували різ-
номанітні трюки, танцювали 
і навіть вклонялися нашим 
мужнім захисникам та їхнім 
синам і донечкам.  Було в 
тому щось символічне: адже 
кінь, окрім незвичайної пра-
цьовитості, символізує ще й 
надійність… Як і вони, наші 
вірні захисники…

— Півтора року служив на 
передовій на блок-постах, 
виконав свій обов’язок пе-
ред Україною, — каже учас-
ник бойових дій тракторист-
механізатор з історичного 
Дерманя, малої батьківщини 

Волинського Гомера Уласа 
Самчука, Віталій Сундуков.

Його десятирічний син Ва-
дим, який навчається в тій 
самій школі, що й колись 
Улас Самчук, уважно слу-
хає нашу розмову. І гор-
до додає: портрет його та-
та є на шкільному стенді, се-
ред інших захисників Украї-
ни з патріотичного Дерманя, 
про нього дітям часто роз-
повідають учителі. Словом, 
усі разом дерманці й сьогод-
ні, як і понад століття тому, 

роблять для України велику 
справу…

— Це лише одна з сімей-
них історій наших дорогих 
гостей, що приїхали з різних 
куточків області, — долуча-
ється до розмови голова Фе-
дерації профспілок Рівнен-
щини Микола Шершун. — У 
кожного вона своя, неповтор-
на й до глибини душі україн-
ська. Якщо торік діток зустрі-
чав лісовий Миколай, який 
водив їх до музею лісу, то ни-
ні він приїхав на симпатично-

му конику, з подарунками та 
забавами. Хотілося зробити 
для дітей справжнє зимове 
свято. А ще — показати, що 
і в нас на Рівненщині тепер є 
не гірші, ніж у Європі, комп-
лекси, де дітвора може на-
вчитися верховій їзді.

Свято вдалося: емоції пе-
реповнювали дітвору і під час 
«спілкування» з гривастими, і 
тоді, коли їх пригостили гаря-
чим кулішем та чаєм. Здаєть-
ся, смачнішого вони ще не ку-
штували!

Миколай теж приїхав на коні і з повною каретою подарунків


