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Перший телефонний дзвінок після визволення, мабуть, найприємніший

Новий законопроект від 
Мінагрополітики має допомогти 
позбутися пережитків радянського 
минулого, що збереглися 
в земельному законодавстві

Щоб молоді фахівці одразу 
стали затребуваними на 
ринку праці, вітчизняні виші 
набувають досвіду взаємодії  
навчання і практики
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Голова Постійної делегації України в Парламентській 
асамблеї НАТО про істерику в РФ навколо постачання 
американської зброї офіційному Києву 

Вугілля розвантажують 
у Чорноморську 

ІМПОРТ. У порту Чорноморськ прийнято третє судно з 60 ти-
сячами тонн вугілля зі Сполучених Штатів Америки. Балкер SBI 
CARIOCA ошвартовано біля причалу №1 першого термінала. 
Він доставив зі Сполучених Штатів Америки коксівне вугілля 
марок Rocklick і Premium Eagle. 

За словами заступника начальника першого термінала Ми-
коли Сміщука, запланована інтенсивність обробки судна — 15 
тисяч тонн на добу. За такої інтенсивності загальний час пере-
бування судна під обробкою прогнозують у межах чотирьох діб, 
повідомляє УНІАН. Опісля довгоочікуване імпортне вугілля за-
лізницею доправлять на українські електростанції.

Друге судно, яке доправило в Україну 75 тисяч тонн амери-
канського вугілля, в порту Чорноморськ прийняли 18 листопа-
да. Його спрямували на теплоелектростанції ДТЕК для попо-
внення складських запасів. Завдяки резервам палива станції 
зможуть працювати з підвищеним навантаженням, видаючи 
необхідну потужність в енергосистему в опалювальний сезон. 
Дефіцитні марки енергетичного вугілля використовують сім із 
14 ТЕС і деякі великі теплоелектроцентралі.

ЦИТАТА ДНЯ

ІРИНА ФРІЗ:

ЦИФРА ДНЯ

380 000 осіб 
Майже стільки українців з біометричними 

паспортами скористалися безвізовим 
режимом з Євросоюзом від 11 червня

«Україну не цікавить 
позиція основного спонсора 

міжнародного тероризму 
щодо контрактів 

на постачання 
озброєння для наших 

Збройних сил».

Батьківщина 
зустрічає своїх
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ДОДОМУ! Боротьба тривала й триватиме за кожного 
нашого воїна, кожного громадянина, які опинилися 
в полоні бойовиків

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн
на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн
на рік . . . . . . . . . . . 336 грн . . . . . . . . . . 600 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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документи

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Михайлівський районний суд повідомляє Зубарева Ігоря Валерійовича, остан-
нє відоме місце (реєстрації) проживання за адресою: 72000, Дніпропетровська об-
ласть, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 24, кв. 76, що 16 січня 2018 року о 09 годи-
ні 00 хвилин відбудеться слухання цивільної справи за позовом Органу опіки та пі-
клування Михайлівської районної державної адміністрації Запорізької області в ін-
тересах малолітньої дитини Зубаревої Анастасії Ігорівни до Зубарева Ігоря Валері-
йовича, треті особи: Орган опіки та піклування Центральної районної у місті Дніпрі 
ради, Кривошей Тетяна Олександрівна, про позбавлення батьківських прав, вста-
новлення опіки і піклування та стягнення аліментів, за адресою: 72002, смт Михай-
лівка, вул. Артезіанська, 6-А.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача по вказаній справі, до 
Зубарева Ігоря Валерійовича, він вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду цивільної справи і у випадку неявки справа підлягає розгляду за його від-
сутності.

Суддя Березніков О. В.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що в про-
вадженні суду розглядається цивільна справа №363/1409/17 за позовом 
Першого заступника прокурора Київської області в інтересах держави 
в особі територіальної громади с. Нові Петрівці Вишгородського райо-
ну Київської області до Новопетрівської сільської ради, Колошви Дениса 
Васильовича, треті особи: Кабітович Степан Миколайович, Кабітович На-
зарій Степанович, Синіцький Леонід Миколайович, про визнання недій-
сним рішення та витребування з чужого незаконного володіння земель-
них ділянок.

Судове засідання відбудеться 15.02.2018 року о 14 годині 00 хвилин за 
адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачів та третіх осіб без поважних причин справа 
буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської обл. (адреса суду: 
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Першотравнева, 30) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у су-
дове засідання, яке відбудеться:

25.01.2018 о 08:40 до Друзенко Микола Васильович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 28033, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Недогарки, вул. 
Шевченка, буд. 3) справа № 398/2756/17, суддя Голосеніна Т. В.

03.01.2018 о 08:30 до Париський Дмитро Вікторович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. 6-го Грудня, буд. 139а, 
кв. 54) справа № 398/3014/17, суддя Коліуш Г. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  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 прове-
дення судового засідання.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад
ДЕКАНА МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 1 ст.
ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР 
Патофізіології 1 ст.
Загальної хірургії № 2 1 ст.
Мікробіології, вірусології і імунології 1 ст.
Латинської мови 1 ст.
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету 1 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 1 ст.
ЗАВІДУВАЧА ВІДДІЛУ АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 1 ст.
ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Загальної хірургії № 2 1,5 ст.
Неврології 1,5 ст.
ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Біології 1 ст.
Патофізіології 1 ст.
Неврології 2 ст.
Іноземних мов 2 ст.
Медичної і біологічної фізики та інформатики 2,25 ст.
Філософії та соціології 1 ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань 1 ст.
Внутрішньої медицини № 1 0,5 ст.
Фармакології 1 ст.
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 1 ст.
Офтальмології 0,5 ст.
Загальної хірургії № 2 1 ст.
АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Мікробіології, вірусології і імунології 1 ст.
Психосоматичної медицини і психотерапії 3 ст.
Неврології 1 ст.
Патофізіології 2 ст.
Офтальмології 0,5 ст.
Біоорганічної та біологічної хімії 2 ст.
Фармакології 2,5 ст.
Медичної та загальної хімії 1 ст.
Оперативної хірургії та топографічної анатомії 2 ст.
Ортопедичної стоматології 0,5 ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії 3 ст.
Судової медицини та медичного права 2 ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології 2 ст.
Фтизіатрії та пульмонології 1 ст.
Патологічної анатомії №1 1,5 ст.
Фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії 4 ст.
Аптечної та промислової технології ліків 2 ст.
Організації та економіки фармації 2 ст.
Педіатрії № 5 1 ст.
СТАРШИХ ВИКЛАДАЧІВ
Соціальної медицини та громадського здоров’я 1 ст.
Фізіології 1 ст.
Філософії та соціології 0,5 ст.
ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР
Медичної і біологічної фізики та інформатики 2 ст.
Україністики 2,5 ст.
Загальної і медичної психології та педагогіки 0,5 ст.
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
Доцента кафедри менеджменту охорони здоров’я 1 ст.
Асистента кафедри терапії, інфекційних хвороб та дераматовенерології післядипломної освіти 1 ст.

З переліком необхідних документів, які подаються на конкурс та кваліфікаційними вимогами, можна 
ознайомитись у відділі кадрів т. 234-60-74.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі – 1 місяць з дня публікації оголошення. 
Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601,  м. Київ-1, бульвар Т. Шевченка 13.

ВІД КОМІТЕТУ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ
В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки з січня 2018 року проводить прийом 
робіт: 

— на здобуття Державної премії України  в галузі науки і техніки 2018 року до першого квітня;
— на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2018 року до першого березня.
Присуджується до п’ятнадцяти Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Державна премія) та до 

сорока премій  Президента України для молодих вчених (далі — премія).
Державна премія присуджується за:
видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, пози-

тивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі, зокрема, за на-
укові роботи, що містять видатні результати фундаментальних наукових досліджень, які здобули міжнародне ви-
знання, роботи, які на основі новітніх результатів світової гуманітаристики формують сучасний погляд на історію 
України (у тому числі дослідження щодо формування державності та боротьби за незалежність України в різні пе-
ріоди, щодо Голодомору 1932 — 1933 років та боротьби Українського народу проти нацистського та комуністично-
го тоталітарних режимів під час Другої світової війни, а також про вклад України у перемогу антигітлерівської коа-
ліції) і сучасні політичні, економічні та соціокультурні процеси в державі, сприяють інтеграції України до європей-
ського гуманітарного простору;

розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, зокрема, дослідження, які становлять ваго-
мий внесок у забезпечення національної безпеки та оборони, а також розроблення та впровадження нових способів 
і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень, у тому числі у сфе-
рі військової медицини;

роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та 
забезпечення екологічної безпеки;

створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, що від-
повідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підго-
товки майбутніх спеціалістів.

Державна премія присуджується за наукові (науково-технічні) роботи, наукові видання, підручники, які не менш 
як за рік до їх висунення опубліковані, видані, впровадженні у виробництво або практично використовуються на під-
приємствах і в установах.

Для участі у конкурсі висуваються роботи, що є результатом безпосередньої наукової (науково-технічної) діяль-
ності як однієї особи, так і колективу у кількості не більше восьми осіб, чий творчий внесок у здійснення роботи є 
найбільш значним.

Висування робіт (крім підручників) для участі у конкурсі провадиться науковою установою, вищим навчальним 
закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України «Про наукову і на-
уково-технічну діяльність»), за рішенням її вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, а також керівними 
органами громадських наукових організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а 
підручників — колегією Міністерства освіти і науки України. 

Премія Президента України для молодих вчених присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, 
технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують ви-
сокий авторитет вітчизняної науки  у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932—1933 років в Україні).

Премія присуджується за наукові роботи, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення. 
Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту не 

нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років, для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчають-
ся в докторантурі, на час висування роботи для участі у конкурсі зі здобуття премії. 

Висування робіт на участь у конкурсі зі здобуття премії провадиться науковою установою, вищим навчальним за-
кладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України «Про наукову і нау-
ково-технічну діяльність»), за рішенням їх вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, керівними органа-
ми громадських наукових організацій, а також колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. 

Порядок висунення та оформлення документів робіт, які подаються для участі у зазначених конкурсах, викладено 
у відповідних інструкціях, які знаходяться на офіційному веб-сайті Комітету (www. kdpu-nt.gov.ua).

Консультації щодо оформлення документів робіт та прийом робіт здійснюються Секретаріатом Комітету з Дер-
жавних премій України в галузі науки і техніки за адресою:

03150,  м. Київ-150, вул. Антоновича, 51, кімната  1212,
телефони: 246-78-19; 246-63-00  (факс). 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКАСУВАННЯ ДОВІРЕНОСТЕЙ
Ухвалою Господарського суду Житомирської області по справі №906/1058/14 від 14.12.2017 року, зокре-

ма, покладено тимчасово обов’язки керівника Дочірнього підприємства «Фірма «ДАЙЛЕНКО» (код ЄДРПОУ 
22939338) на арбітражного керуючого – розпорядника майна Дочірнього підприємства «Фірма «ДАЙЛЕН-
КО» (код ЄДРПОУ 22939338) Кіцула Сергія Богдановича. У зв’язку із вищенаведеним, керуючись ст.ст. 248-
249 Цивільного кодексу України, повідомляю про скасування усіх без винятку Довіреностей, що були ви-
дані від імені Дочірнього підприємства «Фірма «ДАЙЛЕНКО» (код ЄДРПОУ 22939338) не за підписом Кіцу-
ла С. Б., у тому числі (але не виключно) на ім’я наступних повірених: Ковальової Л. Ф.; Коровяковської Т. В.;  
Хорунжого Юліана; Деркача Сергія; Закалюка Олега.

Приазовський районний суд Запорізької області (Запорізька область, смт. Приазовське, вул. Пушкіна, 
5, тел. (06133) 22160), викликає Чернишова Геннадія Миколайовича, 09.04.1970 р.н., зареєстрованого за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, с. Свердлове, вул. Грушевського, 33; як обвинуваче-
ного, у судове засідання, призначене на 24 січня 2018 року о 10-00 годині, по кримінальному провадженню  
№ 22015160000000183 за обвинувальним актом відносно Чернишова Г. М., який обвинувачується у вчинен-
ні кримінального правопорушення (злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України), в якому Ваша участь 
є обов’язковою. Колегія суддів: головуючий суддя Діденко Є. В., судді Пантилус О. П., Васильцова Г. А.

Павлиська селищна рада Онуфріївського району Кіровоградської області ТЕРМІНО-

ВО розшукує власника недобудованої споруди БМЗ, яка встановлена в 1994 році (біля 

селищного будинку культури) за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський ра-

йон, селище Павлиш, вул. Сухомлинського, № 35, що має аварійний стан та створює 

небезпеку в першу чергу для дітей та населення.

Виконком Павлиської селищної ради

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викликає Очеретька Ігоря Валерійовича, 
09.08.1970 року народження та Федотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969 року наро-
дження в судове засідання у кримінальному провадженні № 1-кп/331/13/2017 за об-
винуваченням Очеретька Ігоря Валерійовича, Федотова Михайла Вікторовича у скоєн-
ні кримінальних правопорушень, передбачених  ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК 
України, яке відбудеться 16.02.2018 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні суду за 
адресою: м. Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 6, зал  № 1. 

Суддя Стратій Є. В

 Втрачену печатку, 

а також реєстраційні документи: 

Статут, Витяг з ЄДРПОУ, Витяг з ІПН, 

наказ про призначення директора 

ТОВ «Апра», ЄДРПОУ №41117473, 

вважати недійсними.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ 
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 01 грудня 2017 р. № 860-р 

Київ

Про внесення змін  
до деяких розпоряджень  

Кабінету Міністрів України
Внести до розпоряджень Кабінету Міністрів Укра-

їни зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Із конкретним переліком змін, що вносяться  
до урядового розпорядження, можна  

ознайомитися на сайті «УК»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 06 грудня 2017 р. № 861-р 

Київ

Деякі питання розподілу у 2017 
році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 
окремих територій

 1. Відповідно до статті 28 Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2017 рік» затвердити:

розподіл у 2017 році субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-еко-
номічного розвитку окремих територій (загальний фонд) між 
місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) згідно з до-
датком 1;

розподіл у 2017 році субвенції з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соці-
ально-економічного розвитку окремих територій (загаль-
ний фонд) між місцевими бюджетами згідно з додатком 2.

Переліки об’єктів та заходів, які фінансуються у 2017 
році за рахунок субвенції з державного бюджету місце-
вим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-еко-
номічного розвитку окремих територій (загальний фонд) 
згідно з додатком 2, формуються та затверджуються від-
повідними місцевими держадміністраціями, виконавчими 
органами відповідних рад.

 2. Міністерству фінансів забезпечити погодження роз-
поділів субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там на здійснення заходів щодо соціально-економічно-
го розвитку окремих територій між місцевими бюджета-
ми, передбачених абзацами другим і третім пункту 1 цьо-
го розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з 
питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Із деталізованим переліком субвенцій з держбюджету 

місцевим бюджетам можна ознайомитися на сайті «УК»

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 20 грудня 2017 р. № 961-р 

Київ

Про подання на ратифікацію 
Верховною Радою України  

Угоди між  
Кабінетом Міністрів України  

та Урядом Республіки Болгарія 
про співробітництво в разі 

виникнення катастроф
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Уго-

ду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республі-
ки Болгарія про співробітництво в разі виникнення ката-
строф, вчинену 30 червня 2016 р. у м. Софії.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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ОГОЛОШЕННЯ

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

РІШЕННЯ
28.11.2017 м. Київ № 606

Зареєстровано  
в Міністерстві юстиції України  
18 грудня 2017 року за № 1523/31391

Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги 
і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 08 листопада 2016 року № 589

Відповідно до статей 18 та 66 Закону України «Про телекомунікації» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, що додаються.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 

08 листопада 2016 року № 589 «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втрати-
ло чинність, рішення НКРЗІ від 02 вересня 2015 року № 455», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2016 року за № 1488/29618.

3. Департаменту економічного аналізу разом з Дерпартаментом правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати 
це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
Голова НКРЗІ О. Животовський

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання 
у сфері зв’язку та інформатизації  
28 листопада 2017 року № 606
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
18 грудня 2017 року за № 1523/31391

ГРАНИЧНІ ТАРИФИ 
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги

Таблиця 1
Номер 
статті

Пози-
ція

Види послуг Граничний (максимальний) розмір оплати 
без ПДВ (грн)

для підприємств,  
установ, організацій

для  
фізичних 
осіб – під-
приємців

для  
населення

бюджетних інших

1 2 3 4 5 6 7
Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування (встановлення телефонного апарата)

1 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу
1 Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії1 100-00 100-00 100-00 70-00
2 Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою1 100-00 100-00 100-00 70-00
3 Паралельного телефонного апарата у різних абонентів1, 2 100-00 100-00 100-00 70-00
4 Телефонного апарата односторонньої дії1, 3 100-00 100-00 100-00 58-31
5 Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користу-

вання в комунальній квартирі з кожної сім’ї)1, 3
х х х 58-31

6 Вечірнього телефону1, 2, 3 х 100-00 100-00 58-31
7 Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців1 53-30 53-30 53-30 23-31
8 Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні теле-

фонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекому-
нікацій за заявою абонента

100-00 100-00 100-00 70-00

9 Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи опе-
ратора телекомунікацій

безоплатно

10 Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону 100-00 100-00 100-00 х
2 11 Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб 333-33 333-33 333-33 х

1 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.
2  У разі відключення вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не справляється.
3  У разі переключення телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього телефонів на основний телефон абонент доплачує різни-

цю між діючими тарифами позицій 1, 2 та 4-6 статті 1
Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата

3 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу
12 В одному будинку 75-00 75-00 75-00 60-00
13 В інший будинок 100-00 100-00 100-00 70-00

Переоформлення договору на користування телефоном
4 абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

14 При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в 
зоні дії телефонної мережі одного оператора

х х х 30-00

15 При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мере-
жі іншого оператора

х х х 70-00

16 На члена сім’ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою заявою 
абонента або в разі смерті абонента

х х х 30-00

17 На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було вста-
новлено на пільгових умовах, у разі смерті абонента

х х х 30-00

18 При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину х х х 30-00

19 При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попередньо-
го договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється)

х х х 30-00

20 Переоформлення квартирного телефону на службовий 100-00 100-00 100-00 х
21 Переоформлення службового телефону на квартирний х х х 30-00
22 На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефоні-

зованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат
30-00 30-00 30-00 х

23 Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, 
який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпо-
рядження телефонною лінією

х х х 30-00

Таблиця 2

Номер 
статті

Пози-
ція Види послуг та плати

Для підприємств, установ, організацій Для фізичних  
осіб – підприємців Для населеннябюджетних інших

без пого-
динної 
оплати 

місцевих 
розмов

з пого-
динною 
оплатою 
місцевих 
розмов

без пого-
динної 
оплати 

місцевих 
розмов

з пого-
динною 
оплатою 
місцевих 
розмов

без пого-
динної 
оплати 

місцевих 
розмов

з пого-
динною 
оплатою 
місцевих 
розмов

без пого-
динної 
оплати 

місцевих 
розмов

з пого-
динною 
оплатою 
місцевих 
розмов

1 2 3 4 5 6 7 
4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 7.1 7.2 

Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць) 
1 абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів

1 За основний телефонний апарат, підключений 
до окремої лінії (при бронюванні номера теле-
фону та лінії у магістральному і розподільчо-
му кабелі)1, 2

55-96 53-71 55-96 54-67 55-96 54-67 43-85 42-56

2 За кожну секунду розмови для всіх видів вклю-
чення телефону понад встановлений ліміт

х 0-00075 х 0-00075 х 0-00075 х 0-00075

3 За телефон колективного користування (з 
кож ної родини комунальної квартири)1, 2

х х х х х х 21-93 х 

4 За основний телефонний апарат, підключений 
за спареною схемою1, 2

44-77 42-97 44-77 43-74 44-77 43-74 35-08 34-05

5 За спарений телефон, встановлений у кому-
нальній квартирі, з кожної родини1, 2

х х х х х х 17-54 х

6 За паралельні телефонні апарати, встановле-
ні у різних абонентів (з кожного абонента)1, 2, 3

33-58 х 33-58 х 33-58 х 26-31 х

7 За вечірній телефон1, 2, 3 х х 27-98 27-34 27-98 27-34 21-93 21-28
8 За телефон односторонньої дії1, 2 27-98 26-86 27-98 27-34 27-98 27-34 21-93 21-28

абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів
9 За основний телефонний апарат, підключений 

до окремої лінії (при бронюванні номера теле-
фону та лінії у магістральному і розподільчо-
му кабелі)1, 2

53-19 49-86 54-34 50-55 54-34 50-55 39-68 38-39

10 За кожну секунду розмови для всіх видів вклю-
чення телефону понад встановлений ліміт

х 0-00043 х 0-00043 х 0-00043 х 0-00043

11 За телефон колективного користування (з 
кожної родини комунальної квартири)1, 2

х х х х х х 19-84 х 

12 За основний телефонний апарат, підключений 
за спареною схемою1, 2

42-55 39-89 43-47 40-44 43-47 40-44 31-74 30-71

13 За спарений телефон, встановлений у кому-
нальній квартирі, з кожної родини1, 2

х х х х х х 15-87 х 

14 За паралельні телефонні апарати, встановле-
ні у різних абонентів (з кожного абонента)1, 2, 3

31-91 х 32-60 х 32-60 х 23-81 х

15 За вечірній телефон1, 2, 3 х х 27-17 25-28 27-17 25-28 19-84 19-20
16 За телефон односторонньої дії1, 2 26-60 24-93 27-17 25-28 27-17 25-28 19-84 19-20

1  У рахунок абонплати надається 10 000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів при 
погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.

2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.
3  При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення не справляється.

2 17 Плата за з’єднувальну лінію екстрених служб 20-55 х 36-02 х 36-02 х х х
3 18 За кожну секунду розмови з автоматизованих 

переговорних пунктів (АПП)
х х х 0-00166

Покілометрова плата (у розрахунку на рік)
4 19 За кожний кілометр фактичної довжини або-

нентської лінії від абонента до межі населено-
го пункту, якщо телефон установлений за ме-
жею населеного пункту і підключений до АТС 
цього населеного пункту, незалежно від спо-
собу підключення телефону1

32-30 32-30 32-30 8-38

1 Покілометрова плата сплачується додатково до абонентної плати за користування телефоном. За лінію, створену апаратурою ущільнен-
ня, покілометрова плата не справляється.

Примітки:
1. Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових органів про 

повне фінансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами користуються видавництва відповід-
но до Закону України «Про видавничу справу» та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що стосу-
ється виконання державного замовлення.

Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснова-
них об’єднаннями  громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колек-
тивами, підприємства зв’язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв’язку за тарифами, установленими для бю-
джетних організацій, на підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне 
здійснення відповідної діяльності.

2. Оператори мають право знижувати Граничні тарифи, але не нижче рівня собівартості відповідної послуги.
Директор Департаменту економічного аналізу А. Барабін

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідо-
мляє, що 6 березня 2017 року по цивільній справі 
№426/16721/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» до Гончарова Ігоря 
Миколайовича про стягнення заборгованості, було 
винесено заочне рішення про задоволення позовних 
вимог позивача.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 21 січ-
ня 2017 року по цивільній справі №426/11335/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» до Балюка Леоніда Івановича про 
стягнення заборгованості, було винесено заочне рі-
шення про задоволення позовних вимог позивача.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 21 січ-
ня 2017 року по цивільній справі №426/10532/16-ц 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» до Дзюби Сергія Федоровича, Дзюби 
Ірини Вікторівни про стягнення заборгованості, було 
винесено заочне рішення про задоволення позовних 
вимог позивача.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 21 
січня 2017 року по цивільній справі №426/5903/17 
за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа-Банк» до Гайворонської Анжели Григорівни 
про стягнення заборгованості, було винесено заочне 
рішення про задоволення позовних вимог позивача.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, 
що його ухвалив, за письмовою заявою відповіда-
чки, поданою протягом десяти днів з дня отриман-
ня його копії.

Суддя С. М. Скрипник

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідо-
мляє, що 16 грудня 2016 року по цивільній справі 
№426/11359/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» до Шестакової Оль-
ги Сергіївни, Шестакова Станіслава Леонідовича про 
стягнення заборгованості, було винесено заочне рі-
шення про задоволення позовних вимог позивача.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Ру-
денко Олену Дмитрівну, дата та рік народження від-
сутні в матеріалах справи, яка проживає: м. Київ, 
пр-т 40-річчя Жовтня, 114, корп. 1, кв. 95, як відпо-
відачку в судове засідання по справі за позовом Тя-
кіної Вікторії Миколаївни до Руденко Олени Дмитрів-
ни, третя особа: Друга Київська державна нотаріаль-
на контора, про визнання права власності у порядку 
спадкування за заповітом, яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Полковника По-
тєхіна, буд. 3-а, каб. № 5, 30.04.2018 року о 14.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд 
розглядатиме справу без вашої участі.

Суддя Ладиченко С. В.

Шосткинський міськрайонний суд Сумської об-
ласті, який знаходиться за адресою: вул. Свободи, 
63, м. Шостка, Сумська область, викликає Литвина 
Костянтина Валерійовича, 12.12.1994 р.н., у судове 
засідання, яке відбудеться 24 січня 2018 року о 09 
год. 00 хв. у справі № 589/2153/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«ПриватБанк» до Литвина Костянтина Валерійовича 
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Суддя А. Р. Курбанова

Миронівський районний суд Київської області ви-
кликає відповідачку Майбороду Інну Георгіївну на 
судовий розгляд цивільної справи ЄУН 371/1490/17 
за позовом Майбороди Сергія Володимировича до 
Майбороди Інни Георгіївни про визнання особи та-
кою, що втратила право на користування житловим 
приміщенням, який відбудеться о 14 годині 30 хви-
лин 21 лютого 2018 року в приміщенні Миронівсько-
го районного суду Київської області за адресою: Ки-
ївська область, місто Миронівка, вулиця Першотрав-
нева, 3.

Суддя А. С. Поліщук

Чернігівський районний суд Чернігівської обл. (адреса 
суду: 14000, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Воровсько-
го, 4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  22.01.2018 о 14:00 до Коляда Анастасія Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 15573, Чернігівська 
обл., Чернігівський р-н, с. Серединка, вул. Шевченка, буд. 
18) справа № 748/3016/17, суддя Олещенко В. І.

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.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Рязанцеву Павлу Миколайовичу, 

17.03.1969 року народження, уродженцю м. Сєвєродонецьк, 
Луганської області, громадянин України, зареєстрованому 
за адресою: Луганська область м. Сєвєродонецьк, с. Борів-
ське, вул. Чехова, б. 72-а, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 
КПК України, необхідно з’явитися 22.01.2018 о 10 год. 00 хв. 
до слідчого відділу 3 Управління ГУ СБ України в Донецькій 
та Луганській областях, за адресою: Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 18, до слідчого слід-
чого відділу 3 Управління ГУ СБ України в Донецькій та Лу-
ганській областях Синельникову А. І., для відкриття та надан-
ня доступу до матеріалів кримінального провадження, а та-
кож проведення інших процесуальних дій у кримінальному 
провадженні № 22017130000000158.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Томілову Станіславу Вікторовичу, 

21.05.1973 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, 
вул. Клєновая, б. 11, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК 
України необхідно з’явитися 22.01.2018 о 10 год. 00 хв. до 
слідчого відділу 3 управління Головного управління Служби 
безпеки  України в Донецькій та Луганській областях за адре-
сою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 
буд. 18, до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 3 управ-
ління Головного управління Служби безпеки  України в До-
нецькій та Луганській областях Потапенка Г. В., для відкрит-
тя та надання доступу до матеріалів кримінального прова-
дження, а також проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22015130000000371.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Крохмальову Сергію Вікторовичу, 

17.06.1974 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська об-
ласть, м. Попасна, вул. Первомайська, 171/10, відповідно 
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
22.01.2018 о 10 год. до слідчого відділу 3 управління ГУ СБ 
України в Донецькій та Луганській областях за адресою: Лу-
ганська область,  м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, 
до старшого слідчого в ОВС СВ 3 управління ГУ СБ Украї-
ни в Донецькій та Луганській областях Василевського В. В., 
для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінально-
го провадження, а також проведення інших процесуальних 
дій у кримінальному провадженні  № 22014130000000180 
від 07.08.2014.

Службові посвідчення Національного агентства  
з питань запобігання корупції

АА № 000159, видане РАДЕЦЬКОМУ Руслану Станіславовичу,
АА № 000003, видане БОГАЧОВУ Сергію Валерійовичу, 
АА № 000240, видане СЬОМІНУ Сергію Валерійовичу, 
АА № 000369, видане СОЛОМАТІНІЙ Ганні Жоржівні, 
АА № 000174, видане СТЕПАНОВУ Ігорю Олександровичу, 
АА № 000060, видане ЦЕРКОВНЯКУ Богдану Георгійовичу, 
вважати недійсними.

TOB «HBO «ДНІПРОПРОМРЕМОНТ» 

(код ЄДРПОУ 36295860), 

повідомляє про припинення Товариства шляхом його ліквідації згідно 

з протоколом № 01-2017 від 19.12.2017. Ліквідатором призначено 

Гелашвілі Олену Олександрівну. Вимоги кредиторів приймаються 

протягом двох місяців з дня публікації за адресою: 51925, Україна, 

Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Кірова, буд. 18-Б/1-A.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Гафійчук Анато-
лія Святославовича, останнє відоме місце проживання м. Чернівці, вул. 
28 Червня, 79, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за 
позовом Довганюк Дарії Дмитрівни до Вас про визнання особи такою, 
що втратила право користування житловим приміщенням на 09-45 го-
дину 12 січня 2018 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 
4, кабінет № 19.

У разі Вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у Ва-
шу відсутність.

Суддя Смотрицький В. Г.
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Обвинувачена Колесникова Ганна Геннадіївна, 
08.01.1988 р.н., останнє відоме місце проживан-
ня: Донецька область, м. Торез (нині м. Чистякове), 
вул. Ризька, 16, кв. 25, викликається до Приазовсько-
го районного суду Запорізької області (Запорізька об-
ласть, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 
23813), для участі в судовому засіданні на 10.00 годи-
ну 31 січня 2018 року, у кримінальному проваджен-
ні № 22014050000000451 за обвинуваченням Колес-
никової Г. Г. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Справа розглядатиметься у скла-
ді колегії суддів: головуючого судді Пантилус О. П., 
суддів Васильцової Г. А., Діденко Є. В. Участь обви-
нуваченої в судовому засіданні обов’язкова. Наслід-
ками неприбуття обвинуваченої за викликом без по-
важних причин або неповідомлення про причини не-
прибуття, згідно зі ст.ст. 139, 323 КПК України, є на-
кладення грошового стягнення, примусовий привід, 
а також здійснення спеціального судового прова-
дження у відсутності обвинуваченої. З моменту опу-
блікування повістки про виклик у газеті «Урядовий 
кур’єр», обвинувачена вважається належним чином 
ознайомленою з її змістом.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт 
у кримінальному провадженні відносно Мазіна Вади-
ма Миколайовича у вчиненні кримінального право-
порушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Як обвинувачений викликається Мазін Вадим Ми-
колайович у підготовче судове засідання, яке при-
значено на 14 год. 00 хв. 23 січня 2018 року та відбу-
деться в приміщенні Бердянського міськрайонного 
суду Запорізької області за адресою: вул. Консуль-
ська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Білоусова О. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбудеть-
ся 03.01.2018 року о 09.30 годині в приміщенні Ар-
темівського міськрайонного суду Донецької області 
за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ми-
ру, 5, Стібаєва Ігоря Миколайовича (останнє відоме 
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. 
Тіунова, 105/16) як відповідача по цивільній справі  
№ 219/12011/17 за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» про стягнення заборгованості.

Суддя Дубовик Р. Є.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської 
області повідомляє, що 17.01.2018 року об 11.30 год. у при-
міщенні суду за адресою: вул. Г. Сокальського, 76, м. Олек-
сандрія (зал №3, суддя Авраменко О. В.) відбудеться розгляд 
цивільної справи за позовною заявою Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Порше Лізинг Україна» до Ніколенка 
Олексія Вікторовича про застосування наслідків недійснос-
ті правочину.

В судове засідання викликається відповідач Ніколенко 
Олексій Вікторович, останнє відоме місце проживання: вул. 
6-го Грудня, 137, кв. 41, м. Олександрія Кіровоградської об-
ласті.

У разі неявки в судове засідання відповідача Ніколенка 
Олексія Вікторовича справу буде розглянуто за його відсут-
ності за матеріалами справи.

ПАТ «Ідея Банк» повідомляє Кісельова Бори-
са Борисовича, що на розгляді Апеляційного су-
ду Львівської області перебуває апеляційна скарга 
ПАТ «Ідея Банк» на рішення Личаківського районно-
го суду м. Львова від 12 червня 2017 року в спра-
ві № 463/5320/15-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк» до 
Кісельова Бориса Борисовича, Ковалика Володими-
ра Романовича про звернення стягнення на предмет 
застави.

Судове засідання відбудеться 6 лютого 2018 ро-
ку о 10 год. 00 хв. у приміщенні Апеляційного суду 
Львівської області за адресою: 79008, м. Львів, пло-
ща Соборна, 7.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельниць-
кої області повідомляє відповідачку Швед Валенти-
ну Анатоліївну, 25.07.1964 р.н., останнє відоме місце 
реєстрації: м. Хмельницький, вул. Гонти, буд. 13, що 
судовий розгляд цивільної справи за позовною зая-
вою Поплавського Миколи Миколайовича до Швед 
Валентини Анатоліївни про стягнення заборгованос-
ті, відбудеться 8 лютого 2018 року об 11 год. 30 хв. 
за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, 
каб. 10, 1-й пов.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута 
за її відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя В. О. Мороз

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає відповідача Ганіна Євгена Олександрови-
ча, 02.03.1990 року народження, в судове засідання, 
яке призначене на 11 год. 30 хв. 12.01.2018 року, для 
розгляду цивільної справи №319/1542/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Ганіна Євге-
на Олександровича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна, 26а, смт Більмак Більмацького ра-
йону Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Зіньківський районний суд Полтавської області 
викликає Дуденко Марію Василівну, 28.09.1937 р.н., 
та Рогинську Ларису Іванівну, 02.10.1966 р.н. (остан-
нє відоме місце проживання: м. Зіньків, вулиця Ле-
сі Українки, 33 Зіньківського району Полтавської об-
ласті), як відповідачів у судове засідання в цивільній 
справі за позовом Корнійко Алли Михайлівни до Ду-
денко Марії Василівни, Рогинської Лариси Іванівни, 
третя особа: Центр надання адміністративних послуг 
Зіньківської районної державної адміністрації Укра-
їни в Полтавській області, про усунення перешкод 
у здійсненні права розпорядження та користування 
житловим будинком, що належить громадянину на 
праві приватної власності.

Судове засідання відбудеться 22 січня 2018 року о 
10 годині 00 хвилин у приміщенні Зіньківського ра-
йонного суду Полтавської області за адресою: Пол-
тавська область, місто Зіньків, вулиця Соборності, 2. 
Головуючий по справі суддя Дем’янченко C. M.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, спра-
ву буде розглянуто за вашої відсутності. Відповіда-
чі зобов’язані повідомити суд про причини неявки в 
судове засідання.

Врадіївський районний суд Миколаївської облас-
ті повідомляє, що Гожак Василь Іванович, 02.09.1949 
року народження, викликається в судове засідан-
ня як відповідач, Ставратій Катерина Василівна, 
15.09.1984 року народження, викликається в су-
дове засідання як третя особа по цивільній справі  
№ 474/664/17, провадження № 2/474/227/17 за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Го-
жака Василя Івановича про звернення стягнення на 
предмет іпотеки.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 09.00 год. 
17 січня 2018 року за адресою: вул. Незалежності, 
103, смт Врадіївка Миколаївської області.

Суддя Ф. Г. Сокол

Макарівський районний суд Київської облас-
ті викликає за адресою: смт Макарів, вул. Дими-
трія Ростовського, буд. № 35, зал судових засідань 
№ 2, на 18.01.2018 року о 09 год. 20 хв. відповіда-
чку Завадську Лідію Степанівну по цивільній справі 
№ 370/1687/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до 
Завадської Лідії Степанівни про стягнення заборго-
ваності.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Білокуракинський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 29.10.2015 року розглянуто цивільну спра-
ву №409/2350/15-ц (провадження №2/409/1803/15) за позо-
вною заявою ПАТ «Банк Форум» до Вівчарика Василя Івано-
вича та Вівчарик Наталії Володимирівни про стягнення за-
боргованості та винесено рішення про задоволення позову.

Білокуракинський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 13.10.2015 року розглянуто цивільну спра-
ву №409/2348/15-ц (провадження №2/409/1801/15) за позо-
вною заявою ПАТ «Банк Форум» до Голубєва Ігоря Інокенті-
йовича, Голубєвої Лілії Володимирівни та Голубєвої Альони 
Ігорівни про звернення стягнення та винесено рішення про 
задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 23 жовтня 2015 року розгляну-
то цивільну справу № 409/928/14-ц за позовною зая-
вою ПАТ «Банк Форум» в особі уповноваженої особи 
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на лікві-
дацію ПАТ «Банк Форум» Соловйової Наталії Анато-
ліївни до Доброї Наталії Станіславівни та ТОВ «Галіал 
Альфа» про стягнення заборгованості за кредитним 
договором та винесено заочне рішення про часткове 
задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає відповідачку Ганюкову Олену Анатоліїв-
ну, 13.12.1969 року народження, в судове засідан-
ня, яке призначене на 09 год. 00 хв. 15.01.2018 ро-
ку, для розгляду цивільної справи №319/1541/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії – Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Ганюко-
вої Олени Анатоліївни про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Більмацько-
го району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає відповідача Рябоконя Олега Вікторови-
ча, 01.06.1984 року народження, в судове засідан-
ня, яке призначене на 11 год. 00 хв. 12.01.2018 ро-
ку, для розгляду цивільної справи №319/1422/17 за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії – До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Рябо-
коня Олега Вікторовича про стягнення заборгованос-
ті за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Більмацько-
го району Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Суддя Херсонського міського суду Херсонської області 
Хайдарова І. О. повідомляє про слухання цивільної справи за 
позовною заявою Хухрія Юрія Петровича до Єфременка Ві-
ктора Леонідовича про стягнення відшкодування понесених 
витрат за догляд та поховання, яке відбудеться 22.01.2018 
року о 09.35 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковсько-
го, 6/29, каб. 807, та викликає до суду відповідача: Єфремен-
ка Віктора Леонідовича.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглядати-
ся у вашу відсутність.

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області, який 
знаходиться за адресою: вул. Свободи, 63, м. Шостка, Сум-
ська область, викликає Байбакова Євгена Анатолійовича, 
19.07.1992 р.н., у судове засідання, яке відбудеться 26 січ-
ня 2018 року о 08 год. 45 хв. у справі № 589/2398/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«ПриватБанк» до Байбакова Євгена Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Суддя А. Р. Курбанова

Шосткинський міськрайонний суд Сумської області, який 
знаходиться за адресою: вул. Свободи, 63, м. Шостка, Сум-
ська область, викликає Аврошка Дмитра Володимировича, 
01.06.1975 р.н., у судове засідання, яке відбудеться 17 січ-
ня 2018 року о 09 год. 00 хв. у справі № 589/1695/17 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«ПриватБанк» до Аврошка Дмитра Володимировича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя А. Р. Курбанова

Відкрите акціонерне то-
вариство «Метровагонмаш» 
повідомляє про втрату сві-
доцтва про право власнос-
ті на нерухоме майно, серія 
CAB № 130067, а саме: квар-
тиру 50, розташовану по 
вул. Соборній (Леніна), 136 в  
м. Шпола Черкаської області.

Обухівський районний суд Київської області по 
цивільній справі № 2-1752/17 за позовом Яворської 
Марти Сергіївни до Золотухіна Ярослава Олексан-
дровича, третя особа: Обухівська районна державна 
адміністрація Київської області, Прокуратура Обухів-
ського району про позбавлення батьківських прав, 
викликає в судове засідання відповідача Золотухіна 
Ярослава Олександровича на 11 год. 00 хв. 26 січ-
ня 2018 року.

Судове засідання відбудеться під головуванням 
судді Зінченко О. М. у приміщенні Обухівського ра-
йонного суду Київської області за адресою: Київська 
обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута в його відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Верховинський районний суд Івано-Франківської облас-
ті повідомляє, що 23 січня 2018 року о 14 год. 30 хв. у при-
міщенні Верховинського районного суду за адресою: вул. 
Жаб’євська, 76, селище Верховина Івано-Франківської об-
ласті, 78700, відбудеться розгляд цивільної справи за позо-
вом Лесюка Романа Дмитровича до Лесюк Ірини Юріївни, 
третя особа: Орган опіки та піклування Івано-Франківської 
міської ради, про визначення місця проживання дитини.

В судове засідання викликається відповідачка: Лесюк Іри-
на Юріївна, 26.11.1981 року народження, останнє відоме за-
реєстроване місце проживання якої: село Буковець Верхо-
винського району Івано-Франківської області. Фактичне міс-
це проживання на даний час невідоме.

Відповідачці пропонується надати всі наявні докази за за-
значеною справою.

Явка в судове засідання відповідачки обов’язкова.
Про причини неявки відповідачка зобов’язана повідоми-

ти суд. У разі неявки відповідачки в судове засідання без по-
важної причини, справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Бучинський А. Б.

Томашпільський районний суд Вінницької облас-
ті викликає Грищука Віталія Валерійовича, 1984 року 
народження, останнє відоме місце проживання: смт 
Вапнярка, вул. Інтернаціональна, 24 Томашпільсько-
го району Вінницької області та повідомляє про роз-
гляд справи № 146/1341/17 за позовом Дроздової 
Олени Анатоліївни до Грищука Віталія Валерійови-
ча про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим будинком, усунення перешкод 
в користуванні будинком шляхом зняття особи з ре-
єстрації, який відбудеться 17 січня 2018 року о 08.30 
годині в Томашпільському районному суді Вінниць-
кої області за адресою: 24200, смт Томашпіль, вул. 
І. Гаврилюка, 57 Томашпільського району Вінниць-
кої області, під головуванням судді Пилипчука О. В.

Явка до суду обов’язкова.
В разі неявки відповідача в судове засідання спра-

ву буде розглянуто за його відсутності за наявними в 
ній доказами на підставі ст.ст. 224-227 ЦПК України.

Рівненський міський суд викликає на 14 год. 00 хв. 
14 лютого 2018 року (м. Рівне, вул. Шкільна, буд. 1) 
Герасименка Олега Олеговича (останнє відоме місце 
проживання: с. Уютне, Сакський р-н, АР Крим, Украї-
на), як відповідача у цивільній справі №569/14088/17 
за позовом Герасименко Олени Миколаївни до Гера-
сименка Олега Олеговича, третя особа, яка не заяв-
ляє самостійних вимог щодо предмета спору на сто-
роні позивача: Відділ опіки та піклування служби у 
справах дітей виконавчого комітету Рівненської місь-
кої ради, про позбавлення батьківських прав та змі-
ну розміру аліментів. У випадку неявки відповідача в 
судове засідання без поважних причин, справу буде 
розглянуто на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. Д. Смолій

Оболонський районний суд м. Києва викликає Мі-
шина Єгора Олександровича як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/3620/17 за позовом Мішиної 
Крістіни Кокієвни до Мішина Єгора Олександровича 
про розірвання шлюбу, у судове засідання на 16 січ-
ня 2018 р. о 09.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27, 
суддя Луценко O. M.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини 
неявки в судове засідання, справа буде розглянута за 
вашої відсутності за наявними в ній доказами відпо-
відно до ст. 169 ЦПК України.

Сватівський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 21.12.2016 року було ухвалено заочне 
рішення по цивільній справі 426/10521/16-ц за позо-
вом ПАТ «Альфа-Банк» до Незнайко А. В., Незнайко 
Т. І. про стягнення боргу, яким кредитні вимоги за-
доволені позовні вимоги, стягнуто заборгованість за 
кредитним договором та витрати за сплату судово-
го збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного 
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Сватівський районний суд Луган-
ської області через десять днів з дня публікації ого-
лошення.

Суддя Осіпенко Л. М.

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає відпові-
дача Біловодського Андрія Олександровича для роз-
гляду цивільної справи № 592/11945/17, проваджен-
ня 2/592/3011/17 за позовом Біловодської Наталії 
Петрівни до Біловодського Андрія Олександровича 
про поділ майна подружжя.

Розгляд справи відбудеться о 13.00 годині 18 січ-
ня 2018 року в приміщенні Ковпаківського райсуду 
м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 
12, зал судового засідання № 8.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута в 
його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя А. М. Алфьоров

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Палюх Т. Д.) викликає в судове за-
сідання відповідача Мартинова Ігоря Геннадійовича у 
справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Альфа Банк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Хоровод-
на, буд. 28, м. Донецьк, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 11 січня 2018 р. о 
13.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 
135, зал №7.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута 
за його відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 

29 лютого 2016 року розглянуто цивільну справу № 409/927/14-ц за по-

зовною заявою Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» до 

Доброї Наталії Станіславівни про стягнення заборгованості за кредит-

ним договором та винесено заочне рішення про задоволення позову.

Суддя Полєно B. C.

Приватний нотаріус Славутицького міського нотаріального окру-
гу Київської області Хусалімова Леся Василівна (07101, Київська об-
ласть, місто Славутич, Тбіліський квартал, будинок 1, квартира 31, тел. 
(04579) 2-49-79) повідомляє про відкриття спадщини на майно після 
померлої 18.12.2017 року Єрмакової Ганни Миколаївни, 17.07.1932 ро-
ку народження.

Спадкоємці померлої викликаються до приватного нотаріуса для 
з’ясування повного кола спадкоємців.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відповіда-
чку Поткіну Олену Володимирівну, 29.12.1972 року народження, остан-
нє відоме місце проживання: Чернігівська область, Козелецький ра-
йон, сел. Десна, вул. Рибалка, буд. 1-а, кв. 27, у судове засідання на 
09 год. 30 хв. 18 січня 2018 року за адресою: Чернігівська область, смт 
Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7, по цивільній справі за позо-
вом Южбабенко Ніни Олександрівни до Поткіної Олени Володимирів-
ни про визнання особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

Суддя Іванюк Т. І.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 29 гРУдНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  +7 +4  +9 Черкаська +2  +7 +4  +9
Житомирська +2  +7 +4  +9 Кіровоградська +1  +6 +4  +9
Чернігівська +2  +7 +4  +9 Полтавська 0  +5 +3  +8
Сумська +2  +7 +4  +9 Дніпропетровська 0  +5 +4  +9
Закарпатська 0  +5 +1  +6 Одеська +4  +9 +6  +11
Рівненська +1  +6 +4  +9 Миколаївська +3  +8 +6  +11
Львівська -1  +4 +2  +7 Херсонська +1  +6 +5  +10
Івано-Франківська -1  +4 +3  +8 Запорізька 0  +5 +4  +9
Волинська +1  +6 +3  +8 Харківська +2  -3 +2  +7
Хмельницька +1  +6 +4  +9 Донецька -2  +3 +1  +6
Чернівецька -1  +4 +4  +9 Луганська -2  +3 +1  +6
Тернопільська -1  +4 +3  +8 Крим +3  +8 +8  +13 
Вінницька +2  +7 +4  +9 Київ +4  +6 +6  +8
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На Черкащині вшанували 
В’ячеслава Чорновола 

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. У Вільховці Звенигородського району на Черка-
щині відзначили 80-ту річницю з дня народження В’ячеслава 
Чорновола. З цієї нагоди на території садиби-музею Чорновола 
відбувся мітинг. У заходах узяли участь керівники Звенигород-
ського та Шполянського районів, рухівці Шполянщини. 

— Цього року до садиби-музею завітало понад шість тисяч відві-
дувачів. Люди їдуть з різних куточків України, з ближнього й дале-
кого зарубіжжя, — відзначив директор садиби-музею Василь Стри-
жиус. — Зокрема були відвідувачі з Португалії, Польщі, країн При-
балтики. готуючись до відзначення 80-ї річниці від дня народження 
В’ячеслава Чорновола, музей проводив екскурсійну роботу з вико-
ристанням пересувної фотовиставки не лише в Звенигородському 
районі. Музейники побували в Тальнівському, Шполянському, Ка-
нівському районах, відвідали навчальні заклади і трудові колективи 
Черкас. Люди тепло зустрічали виступи про життя і діяльність вели-
кого українця, а деяким колективам під час зустрічей було вручено 
10-томне видання праць Чорновола.

Студенти пропонують 
навчатися граючись 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

УРОК ІСТОРІЇ. Активісти студентського наукового історико-ар-
хеологічного товариства Маріупольського державного університету 
розробили настільну гру «Step dy step». Одна з її головних «фішок» 
— забава, яка розрахована на юних учасників від 12 років має  не 
лише  розважальну, а й пізнавальну мету.  «гра складається з на-
бору карток, що стосуються двох хронологічних періодів. Один охо-
плює події з 1780 по 1917 роки, а другий — за останні сто років», — 
уточнює керівник студентського наукового історико-археологічного 
товариства Маріупольського держуніверситету Світлана Арабаджи.  
до речі, ініціатори створення цікавого і пізнавального проекту вже 
мають досвід поширення серед дітей і підлітків схожої гри «граль-
ний літопис Київської Русі». Так от — з’явилися вагомі підтверджен-
ня того, що така  форма подачі інформації сприяє кращому її засво-
єнню, а ще спонукає частіше збиратися разом для розваг і одночас-
но вивчення історії.

Урожайний рік власкора 
«Урядового кур’єра»

 Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВІТАЄМО! Наш колега влас-
кор «УК» в Сумській облас-
ті Олександр Вертіль, мабуть, 
народився з ручкою. Бо все 
життя пише. Та найголовніше, 
що написане ним читають. Йо-
му однаково легко вдаються 
оперативний репортаж, аналі-
тична стаття й поема, він май-
стер перекладу. Щойно в ре-
дакцію надійшла приємна 
звістка, що Олександр став 
лауреатом Міжнародної літе-
ратурно-мистецької премії іме-
ні Пантелеймона Куліша за по-
етичну і перекладацьку твор-
чість, зокрема збірку перекла-
дів віршів братів давида і Ми-
коли Бурлюків «Тонкофінгерп-
ринт», інтерв’ю з відомими ді-
ячами культури і мистецтва 
України, популяризацію укра-
їнської мови та книжки.  Між 
іншим, тільки в нашій газеті у 
рубриці «Суботні зустрічі» про-
тягом останніх восьми років 
опубліковано понад 50 розмов 
Олександра Вертіля з відоми-
ми особистостями.

Міжнародну літературно-
мистецьку премію імені П. Ку-
ліша 1 березня 2011 року за 
сприяння Національної спілки 
письменників України і міжна-
родних громадських організа-
цій заснували Клуб творчої ін-
телігенції «Оберіг-Чернігів» та 
Волинське товариство «Сві-
тязь» для розвитку вітчизня-
ного книговидання і підтримки 
українських письменників, мит-
ців, науковців, журналістів, пра-
цівників культури та освіти, гро-
мадських діячів і меценатів, які 
живуть в Україні й за кордоном. 
З 1 листопада 2014 року її за-
сновником стала Міжнародна 
літературно-мистецька акаде-
мія України, яка об’єднує 155 
письменників, перекладачів, 
науковців, журналістів та гро-
мадських діячів із 55 країн. 

для нашого колеги це вже 
шоста літературна премія, 
яких його удостоєно за пое-
тичну та перекладацьку робо-
ту (ім. О. Олеся, ім. В. Мисика,  
ім. д. Нитченка, ім. П. Рудя, 
ім. Максиміліана Кирієнка-
Волошина). Цими днями ви-
йшла друком книжка Олексан-

дра Вертіля «Володимир 
гОЛУБНИЧИЙ: 20 кіло-
метрів до тріумфу», при-
свячена життю і спортив-
ним досягненням легендар-
ного легкоатлета-скорохо-
да із Сум.  У творчому дороб-
ку урядовокур’єрця це вже де-
сята книжка,  серед яких 6 по-
етичних, 2 — перекладів, стіль-
ки само — на спортивну тема-
тику. Позаторік побачила світ 
художньо-документальна по-
вість про іншого славетного 
уродженця Сум веслувальни-
ка дворазового олімпійсько-
го чемпіона Олександра Ша-
паренка «На гребені хвиль». 
Як повідомив автор, саме це  
стало поштовхом до написан-
ня твору про Володимира го-
лубничого, з яким він особисто 
знайомий багато років: їхні бу-
динки майже поряд, тож зустрі-
чаються і спілкуються часто.  
Видання містить майже 100 
світлин, які фіксують миттєвос-
ті життя олімпійського чемпіона.

Книжку  презентували 22 
грудня у Сумському легкоатле-
тичному манежі напередодні 
Всеукраїнських змагань на при-

зи В. голубничого, у яких взяли 
участь спортсмени з багатьох 
областей України. Переможці та 
призери цих змагань першими 
отримали примірники. Книжка 
поповнить бібліотеки, навчаль-
ні, спортивні й інші освітні закла-
ди області. Її наклад — 1200 при-
мірників. Видана коштом (200 
тисяч гривень) обласного бю-
джету.

Василь Ломаченко — переможець року!

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ВИЗНАНИЙ. Чемпіона сві-
ту за версією WBO у дру-
гій напівлегкій вазі україн-
ського боксера Василя Лома-
ченка визнано головним пе-
реможцем року. За версією 
BoxingScene, у 2017 році укра-
їнець обійшов Ентоні джошуа 
і Теренса Кроуфорда. Журна-
ліст авторитетного видання 
Майкл Розенталь зазначив, 
що Ломаченко поєднує най-
кращі характеристики таких 
боксерів, як Менні Пак’яо (59-
7-2, 38 KO) і Флойд Мейвезер-
молодший (50-0, 27 КО).

«Василь Ломаченко може бу-
ти Мейвезером і Пак’яо в одній 
особі. Усі захоплюються нави-
чками дворазового олімпійсько-
го чемпіона, особливо його но-
гами. Він майже завжди перебу-
ває в потрібному місці в потріб-
ний час. Його здатність вдарити 
і не пропустити повторює тради-
ції Мейвезера, хоч їхні стилі різні. 
Хоч у нього немає ударної сили 
Пак’яо, його здатність методич-
но завдавати важких ударів, зда-
ється, поглинає душі  його опо-
нентів. Останні чотири суперни-
ки здавалися у своїх кутках.

Мейвезер також доводив опо-
нентів до розгубленого стану, 
але сценарій його боїв став на-

стільки повторюваним, що вони 
перестали бути цікавими, осо-
бливо наприкінці його кар’єри. 
Маю сумніви, що Ломаченко ко-
ли-небудь наблизиться до здат-
ності Мейвезера або Пак’яо за-
робляти, однак з точки зору бок-
су він починає досягати їхнього 
стилю», — цитує відомого огля-
дача XSPORT. 

Раніше Василя Ломачен-
ка визнали кращим боксе-
ром світу 2017 року  ESPN, 
Fightnews, Boxing News 24. 

днями вперше після пере-
моги над кубинцем гільєр-
мо Рігондо  він дав прес-
конференцію в українській  сто-
лиці. 29-річний боксер провів 

автограф-сесію й поспілкував-
ся з уболівальниками. 

до речі, нещодавно Василь 
Ломаченко звернувся до фа-
натів  із проханням допомоги  
обрати  наступного суперни-
ка. На своїй сторінці у Twitter 
український боксер відкрив 
голосування, яке триватиме 
до 30 грудня. Він виокремив 
чотирьох головних кандида-
тів: чемпіона WBC у другій на-
півлегкій вазі Мігеля Берчель-
та, протеже Флойда Мейвей-
зера  джервонта девіса, чем-
піона WBC у легкій вазі  Майкі 
гарсію і чемпіона  WBA у лег-
кій вазі  Хорхе Лінареса. Тож 
далі буде…

 Олександр Вертіль вже 
обдумує наступну книжку…
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