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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ГЕРБЕРТ МАКМАСТЕР:
«Зірвати завісу  

з російської кампанії 
дестабілізації — перший 

важливий крок, щоб усі 
побачили справжні 

наміри Москви».

У РФ на нас  
не чекають

ЗАСЬ! Міністерство закордонних справ застерігає від по-
їздок до Росії через систематичні провокації тамтешніх спец-
служб проти українських громадян. Такі випадки підтверджено 
й задокументовано СБУ. «Подорож українців до Росії — нерід-
ко квиток в один кінець. То чи варто ризикувати власною сво-
бодою і спричиняти муки рідним?!» — йдеться в повідомленні у 
Twitter департаменту консульської служби МЗС.

Так, російські спецслужби вчинили чергову антиукраїнську 
провокацію, незаконно затримавши в Москві громадянина Украї-
ни учасника АТО Олега Негоду, який їхав до родичів. В СБУ наго-
лошують: «ФСБ РФ полює на наших співвітчизників на російській 
території, тож поїздки до країни-агресора вкрай небезпечні».

Те, що в РФ почастішали випадки несправедливого порушен-
ня справ проти громадян України, які працюють у Росії і збирали-
ся повернутися чи розірвати контракт, підтвердила й уповнова-
жений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. І кіль-
кість таких випадків дедалі зростає, повідомляє Укрінформ. Ом-
будсмен також рекомендує не відвідувати Росію учасникам АТО.

841,1 млрд грн
надійшло торік до зведеного бюджету 

України. Це на 177 млрд грн,  
або на 26,7%, більше за показник 2016 року

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ. Ухвалені Кабінетом Міністрів  
рік тому Санітарні правила у лісах  
поліпшили охорону природи

Радник президента США з нацбезпеки про протидію 
деструктивним діям Кремля, зокрема з підтримки 
світового тероризму
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Закон 
України «Про 
Державний 
бюджет України 
на 2018 рік»

Найбільший 
у країні центр 
нефрології  
та гемодіалізу 
відкрився в Одесі

ДОЧЕКАЛИСЯ  

Дві сторони однієї проблеми
ТРАНСПОРТ. Хто винен у критичній ситуації з перевезенням збіжжя: погляди зерновиків  
та перевізників суттєво відрізняються

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Експорт українських зернових 
цього аграрного сезону сяг-

нув майже 40 мільйонів тонн. На-
томість за кілька років експорт 
може сягнути 70 мільйонів тонн, 

вважають в Українській зерно-
вій асоціації (УЗА). Понад 90% 
цього експорту здійснюють через 
порти, куди зерно підвозять пе-
реважно залізницею. Але якщо 
з наявних в Україні елеваторів 
можна щодня відвантажувати 
приблизно 700 тисяч тонн, то пе-

ревозити залізницею — не більш 
як 100 тисяч. 

Така невідповідність спричи-
нена серйозними структурними 
недоліками системи залізничних 
перевезень, що склалася. Додат-
кове навантаження на залізницю 
виникло, коли було запровадже-

но обмеження на вагу вантаж-
них автомобілів. На думку зерно-
виків, до цього виклику залізни-
ця виявилася не готовою. Мабуть, 
перш ніж наважитися на такий 
обмежувальний захід, слід було 
на рівні уряду, міністерств інф-
раструктури та аграрної політи-

ки разом подумати про загально-
прийнятну альтернативу. 

Відповідно навантаження на 
залізницю за останні роки зрос-
ло на 50%, при цьому Укрзаліз-
ниця не закуповує вагонів-
зерновозів, а також локомо-
тивів. 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Ковельський міськрайонний суд Волинської області 16.11.2017 р. розглянув справу 
за позовом Добровольської Наталії Юріївни до Міщука Олександра Миколайовича про 
стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини у твердій грошовій сумі з по-
становленням рішення, яким вирішив: Позов задовольнити частково. Стягнути із Міщу-
ка Олександра Миколайовича, 10.02.1988 р. н., уродженця м. Ковеля Волинської об-
ласті, аліменти на користь Добровольської Наталії Юріївни, 11.06.1988 р.н., уродженки 
м. Ковеля Волинської області, на утримання неповнолітньої дитини: дочки Міщук Олек-
сандри Олександрівни, 26.09.2010 р.н., у твердій грошовій сумі у розмірі 950 (дев’ятсот 
п’ятдесят) грн щомісячно, починаючи з 29.08.2017 р. та продовжуючи до досягнення 
дитиною повноліття. В решті позову – відмовити. Рішення в частині стягнення алімен-
тів в межах суми платежу за один місяць допустити до негайного виконання. Стягнути 
з Міщука Олександра Миколайовича на дохід держави 640 (шістсот сорок) грн судово-
го збору. Стягнути з Міщука Олександра Миколайовича на користь Добровольської На-
талії Юріївни 420 (чотириста двадцять) грн судових витрат. Заочне рішення може бути 
переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою про-
тягом десяти днів з дня отримання його копії. Рішення може бути оскаржено позивачем 
в апеляційному порядку до апеляційного суду Волинської області через Ковельський 
міськрайонний суд Волинської області шляхом подання в 10-денний строк з дня прого-
лошення рішення апеляційної скарги. У разі залишення заяви про перегляд заочного рі-
шення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в апеляцій-
ному порядку. У цьому випадку строк на апеляційне оскарження починається з дня ви-
несення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Суддя І. М. Логвинюк

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова повідомляє 
відповідача Головаша В’ячеслава Валерійовича, що розгляд 
справи за позовом Головаш Ольги Володимирівни до Головаша 
В’ячеслава Валерійовича про стягнення аліментів на утримання 
дитини, призначений на 14.00 годину 17.01.2018 року.

Вам необхідно з’явитись до суду за адресою: м. Харків,  
пр. Архітектора Альошина, 7, каб. 10, на вказаний час та дату, 
у разі неявки розгляд справи буде відбуватись за вашої відсут-
ності, з урахуванням вимог ст. 223 ЦПК України.

Суддя О. В. Бугера

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської об-

ласті (39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5) викли-

кає Афанасьєва Дениса Сергійовича, 20.07.1981 р.н., який про-

живає за адресою: 83010, м. Донецьк, вул. Композиторів, 30, 

кв. 19, для взяття участі в судовому засіданні як відповідача 

за позовом Афанасьєвої Ірини Ігорівни про розірвання шлю-

бу, що відбудеться 7 лютого 2018 року о 08 год. 30 хв. Справа  

№ 524/5014/17, суддя Андрієць Д. Д.  При собі мати паспорт.

Міловський районний суд Луганської області повідомляє Ше-
лестова Валерія Васильовича, що 14 грудня 2017 року о 10 го-
дині 30 хвилин було відкладено слухання справи по цивільній 
справі №418/545/17 за позовом Тищенко Марії Юріївни до Ше-
лестова Валерія Васильовича про позбавлення батьківських 
прав, на 10 годину 30 хвилин 18 січня 2018 року. У разі неявки 
відповідача в судове засідання або неповідомлення причин не-
явки, справу буде відкладено на 10 годину 00 хвилин 25 січня 
2018 року та буде винесено заочне рішення у вашу відсутність 
за наявними по справі доказами.

Суддя С. І. Чехов

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області сповіщає, що 11 грудня 2017 року Новомосковським 
міськ районним судом Дніпропетровської області під голову-
ванням судді Парфьонова Д. О.  прийнято заочне рішення по 
справі №183/4292/17 за позовом ТОВ «Новомосковський кон-
сервний завод» до Уделова Олексія Ростиславовича про витре-
бування нерухомого майна з чужого незаконного володіння. З 
повним текстом рішення відповідач Уделов О. Р. може ознайо-
митись, звернувшись до канцелярії Новомосковського місь-
крайонного суду Дніпропетровської області за адресою: 51200,  
м. Новомосковськ, вул. Велика Ковалівка, 10-Б.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Голова-
ша В’ячеслава Валерійовича в судове засідання, яке відбудеться 18 
січня 2018 року о 09.30 год. як відповідача по справі за позовом Го-
ловаш Ольги Володимирівни до Головаша В’ячеслава Валерійовича 
про розірвання шлюбу (справа № 644/7917/17, н.п. 2/644/3071/17).

У разі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність.
Суддя Г. В. Матвієвська

Розшукується Гайдук Олег Валерійович  
з питання успадкування після смерті Гайдука Валерія  

Петровича з метою звернення до Бобровицької  
районної державної нотаріальної контори  

Чернігівської області.

Втрачене службове посвідчення судді 

серії МА №01138, видане на ім’я 

Кушнової Альони Олександрівни, 

вважати недійсним з 26.12.2017 р.

Втрачені документи: паспорт громадянина України 
Соломатіна Андрія Івановича, СН355856 та службове по-
свідчення Національного агентства України з питань ви-
явлення, розшуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів №39 на ім’я Соломаті-
на Андрія Івановича, вважати недійсними.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ  «ВБР»
Номер лота: F37G8096 - F37G8099
Короткий опис активів (майна)  
в лоті:

Права вимоги за кредитними  
договорами та договорами  
забезпечення виконання зобов’язань

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/ 
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

17.01.2018 р.

Час проведення відкритих торгів 
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкри-
тих торгів (аукціону)/ електронного  
аукціону по кожному лоту вказується  
на веб-сайті http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/26-vseukr-bank-rozv/ 
31109-asset-sell-id-144974

Рівненський міський суд викликає Вулах Надію 
Олексіївну, 15 лютого 1949 р.н., останнє відоме міс-
це реєстрації та проживання: м. Київ, вул. Василя 
Порика, будинок 11, квартира 54, як відповідачку та 
її представника Кушнарьова Євгена Юрійовича, який 
зареєстрований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кон-
ституційна, будинок 14, квартира 13, у судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Рекечинської 
Алефтини Мар’янівни до Вулах Надії Олексіївни про 
розірвання договору довічного утримання, яке від-
будеться о 14 год. 00 хв. 10 січня 2018 року в при-
міщенні Рівненського міського суду Рівненської об-
ласті за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1.

Явка до суду обов’язкова.
Суддя Н. Г. Кучина

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Пе-
репелицю Антона Дмитровича, дата та рік народжен-
ня відсутні в матеріалах справи, який проживає: м. Ки-
їв, вул. Глушкова, 15, кв. 120, м. Бровари, Київська об-
ласть, як відповідача в судове засідання по справі за по-
зовом Нікітішина Сергія Петровича до Приватного ак-
ціонерного товариства Страхова компанія «ЗДОРО-
ВО», Перепелиці Антона Дмитровича про відшкодуван-
ня шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 3-а, каб. № 5, 
13.02.2018 року о 14.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі.

Суддя Ладиченко С. В.

Чубата Ганна Василівна викликається до Хмель-
ницького міськрайонного суду (вул. Героїв Майда-
ну, 54, поверх 4, кабінет 412) у судове засідання на 
5 лютого 2018 року о 12 годині 00 хвилин як від-
повідачка, для судового розгляду цивільної справи 
за позовом Бадаха Сергія Миколайовича до Чубато-
го Євгена Євгеновича, Чубатої Ганни Василівни, Бра-
тенка Ярослава Васильовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. У випадку неявки 
відповідачки судовий розгляд справи буде проведе-
но за її відсутності на підставі наявних у матеріалах 
справи доказів. У разі неможливості явки на вказану 
дату за вказаною адресою відповідачка зобов’язана 
повідомити суд про причини неявки.

Суддя О. В. Козак

Нижньосірогозький районний суд Херсонської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Іощенка Мак-
сима Геннадійовича, 3 березня 1975 року народження, за-
реєстрованого: село Верби, вулиця Північна, 15 Нижньосі-
рогозького району Херсонської області, по цивільній справі  
№ 659/841/17 за позовом Іощенко Вікторії Миколаївни про 
розірвання шлюбу, яке призначене до розгляду на 14 го-
дину 30 хвилин 24 січня 2018 року в залі № 1 Нижньосіро-
гозького районного суду Херсонської області за адресою: 
74700, смт Нижні Сірогози, вул. Чкалова, 6 Нижньосірогозь-
кого району Херсонської області. У разі неявки відповідача  
Іощенка М. Г. на призначений час без поважних причин або 
неповідомлення про причини неявки справа відповідно до 
ст. 169 ЦПК України буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. М. Панкєєв

Павляк Анатолій Павлович (останнє місце прожи-
вання та реєстрації: м. Львів, вул. Люблінська, 91, 
кв. 91), викликається Залізничним районним судом 
м. Львова (вул. С. Бандери, 3, каб. 3) на 11.00 год. 
24.01.2018 р. у справі за заявою Павляк Лесі Іванів-
ни, заінтересовані особи – Залізнична районна адмі-
ністрація Львівської міської ради та Залізничний ВП 
ГУНП у Львівській області, про визнання фізичної 
особи безвісно відсутньою.

Відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України у разі не-
явки Павляка А. П. у судове засідання на вищезгада-
ний час справа буде розглянута в його відсутність за 
наявними в ній доказами.

Суддя Ю. Л. Бориславський

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідача Козуба Владислава Віталійовича за по-
зовом Козуб Інни Володимирівни до Козуба Владис-
лава Віталійовича про розірвання шлюбу. Судове за-
сідання відбудеться 16.01.2018 р. о 09 год. 45 хв. у 
приміщенні Суворовського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського коза-
цтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі неявки Ко-
зуба Владислава Віталійовича судове засідання буде 
проведене в його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

Громадянину Буглаку Віктору Олексійовичу необ-

хідно з’явитися 12 січня 2018 року о 09.00 год. до 

прокуратури Донецької області за адресою: вул. Уні-

верситетська, 6, м. Маріуполь, Донецька область, 

87500, к. № 511, для вручення повідомлення про 

зміну підозри та допиту як підозрюваного у кримі-

нальному провадженні № 42017050000001020 від 

06.09.2017 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою господарського суду Полтавської області 
від 21 листопада 2017 року по справі № 18/257  вве-
дено процедуру санації публічного акціонерного то-
вариства Бурова компанія «БУКРОС» (код ЄДРПОУ 
00143136, місцезнаходження юридичної особи:  ву-
лиця Половка, будинок 88/1, місто Полтава, 36034). 

Керуючим санацією призначено арбітражного ке-
руючого Авраменка Ігоря Миколайовича (свідоцтво  
про право на здійснення діяльності арбітражного ке-
руючого №809 від 26.04.2013 р., вулиця Шведська, 
будинок 2, офіс 417, місто Полтава, 36014). 

Характеристики та тип виробництва боржника: 
розвідувальне буріння.

Строк подачі заявок інвесторами становить два мі-
сяці з моменту публікації оголошення.

Більш детальну інформацію можливо отримати за 
телефоном: +38 050 327 7103.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
дове засідання у справі №757/42611/17-ц за позовом Ярмо-
люк Олени Леонідівни до Гончарука Миколи Олександрови-
ча, треті особи: Служба у справах дітей Печерської район-
ної в м. Києві державної адміністрації, Служба у справах ді-
тей Бердичівської районної державної адміністрації, про по-
збавлення батьківських прав, відбудеться о 13 год. 45 хв. 12 
січня 2018 року в приміщенні Печерського районного суду  
м. Києва за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 211, 
суддя Писанець В. А.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази. Ви 
зобов’язані повідомити суд про причини неявки в судове за-
сідання.

Одночасно роз’яснюється сторонам та третім особам, що 
повторна неявка в судове засідання позивача, повідомлено-
го належним чином, якщо від нього не надійшла заява про 
розгляд справи за його відсутності, тягне за собою залишен-
ня позовної заяви без розгляду, а неявка відповідача та тре-
тіх осіб, повідомлених належним чином, не встановлює пе-
решкод у формі неможливості проведення судового засі-
дання.

Червоноармійський районний суд Житомирської облас-
ті викликає ТОВ «Автотехнікс Україна», місцезнаходження 
юридичної особи: вул. Німанська, 10-а, офіс 29, м. Київ, як 
відповідача в судове засідання для розгляду цивільної спра-
ви № 292/1082/17 за позовом Матвійчука Володимира Олек-
сійовича до ТОВ «Автотехнікс Україна» про захист прав спо-
живачів, шляхом визнання договору фінансового лізингу не-
дійсним та стягнення коштів, яке відбудеться 16 січня 2018 
року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні Червоноармійсько-
го райсуду за адресою: вул. Шевченка, 116, смт Пулини, Жи-
томирська область.

Відповідачу до вищевказаного часу пропонується подати 
всі раніше неподані докази.

У разі неявки відповідача на призначений час або непові-
домлення про причини неявки справу буде розглянуто за йо-
го відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Суддя О. В. Гуц

В провадженні Заставнівського районного су-
ду Чернівецької області перебуває цивільна справа 
№ 716/1916/17 за позовом Сопівник Валентини Ва-
силівни до Ільїна Дениса Григоровича про визнання 
шлюбу, укладеного без наміру створити сім’ю, недій-
сним.

Розгляд зазначеної справи призначений на 12 год. 
00 хв. 10 січня 2018 року в приміщенні Заставнів-
ського районного суду за адресою: м. Заставна, вул. 
Незалежності, 95, зал судових засідань № 1, суддя 
Стрілець Я. С.

Суд викликає відповідача Ільїна Дениса Григоро-
вича, 21.09.1982 року народження.

Явка відповідача до суду обов’язкова, в разі неяв-
ки відповідача, справа розглядатиметься за наявни-
ми матеріалами.

Петропавлівський районний суд Дніпропетров-
ської області викликає як відповідачів: Панасенка 
Андрія Валентиновича та Панасенко Наталю Олек-
сандрівну, які зареєстровані та проживають за адре-
сою: Дніпропетровська область, Петропавлівський 
район, смт Петропавлівка, вул. Соборна, 129, 52700, 
у судове засідання по справі за позовом Калініченка 
Віктора Олексійовича до Панасенка Андрія Валенти-
новича та Панасенко Наталі Олександрівни про стяг-
нення боргу за договором позики.

Розгляд вищезазначеної справи призначений на 
08.30 год. 11 січня 2018 року в приміщенні Петропав-
лівського районного суду за адресою: смт Петропав-
лівка, Дніпропетровська область, вул. Героїв Украї-
ни, буд. 74-а.

Суддя Місюра К. В.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської 
області повідомляє Попрожука Олексія Олексійо-
вича, який мешкає за адресою: вул. П. Тичини, 46,  
м. Первомайськ Миколаївської області, що підго-
товчий судовий розгляд по цивільній справі № про-
вадження 2/484/1917/17 за позовом Лічман Наталії 
Павлівни до Попрожука Олексія Олексійовича, третя 
особа: Орган опіки та піклування управління у спра-
вах дітей Первомайської міської ради, про позбав-
лення батьківських прав, призначено на 16.01.2018 
року о 10 год. 00 хв.

На вказану дату в призначений час відповідачу 
слід з’явитися до суду з паспортом та ідентифікацій-
ним кодом.

У разі неявки відповідача позов на підставі ЦПК 
України буде розглянутий за його відсутності на під-
ставі наявних у справі даних чи доказів (постановле-
не заочне рішення).

Суддя Т. В. Маржина

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідан-
ня Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., на 10 год. 00 хв. 
– 10 січня 2018 p., 11 січня 2018 p., 17 січня 2018 р., 18 січня 2018 
р., 24 січня 2018 р., 25 січня 2018 р., 31 січня 2018 р., 1 лютого 2018 
p., 7 лютого 2018 p., 8 лютого 2018 p., 14 лютого 2018 p., 15 лютого 
2018 p., 21 лютого 2018 p., 22 лютого 2018 p., 28 лютого 2018 p., 1 
березня 2018 р. у кримінальному провадженні по обвинуваченню 
Януковича Віктора Федоровича у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-Є,  
суддя Дев’ятко В. В.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  
зі статтею 138 КПК України:

1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або су-

дового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, сти-

хійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого ча-

су внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимча-
сово залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб 
або серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення 

особи на виклик.
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про немож-

ливість з’явлення до суду.
Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свід-
ка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені статтею 139 
КПК України, а також наслідки неприбуття обвинуваченого перед-
бачені статтею 323 КПК України, прокурора та захисника – статтею 
324 КПК України, потерпілого – статтею 325 КПК України, цивіль-
ного позивача, цивільного відповідача та їх представників – стат-
тею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекладача, представ-
ника уповноваженого органу з питань пробації і експерта – стат-
тею 327 КПК України.

Додатково роз’яснюємо обвинуваченому Януковичу Віктору 
Федоровичу право брати участь у судовому засіданні в режимі ві-
деоконференції.

Біловодський районний суд Луганської області викликає 
як відповідача Якимовича Євгена Валерійовича по цивільній 
справі № 408/3084/17-ц за позовною заявою Назаренко Те-
тяни Миколаївни, 3-тя особа Станично-Луганський район-
ний відділ державної виконавчої служби ГТУЮ у Луганській 
області, про стягнення несплачених аліментів та пені по за-
боргованості по виплаті аліментів на утримання дитини, слу-
хання справи відбудеться 11 січня 2018 року о 15 годині 30 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін, вони 
вважаються повідомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

В провадженні Солонянського районного суду Дніпропе-
тровської області перебуває цивільна справа № 192/363/17, 
провадження 2/192/618/17 за позовом Зарчук Олени Іванівни 
до Зарчука Андрія Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач Зарчук (Оглоблічев) Андрій Володимирович, 
який народився 1968 року жовтня місяця 18 числа, в с. Саул-
красши, Латвія, місце проживання невідоме, викликається в 
судове засідання на 12 січня 2018 року о 09 год. 00 хв. до су-
ду (смт Солоне Солонянського району, Дніпропетровська об-
ласть, вул. Строменка, 1 А) для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази, а у випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа бу-
де розглянута за його відсутності.

Суддя О. О. Стрельников

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє відповідача Дьоміна Ярослава Андрійовича, що по справі № 
426/13560/16ц винесено заочне рішення від 19 червня 2017 року та був задоволений позов Дьоміної Ма-
рини Олександрівни до Дьоміна Ярослава Андрійовича про стягнення аліментів на утримання дитини та 
утримання дружини до досягнення дитиною трирічного віку. Стягнути з Дьоміна Ярослава Андрійовича 
на користь Дьоміної Марини Олександрівни аліменти на утримання малолітнього сина Дьоміна Олексан-
дра Ярославовича, 8 лютого 2016 року народження, в твердій грошовій сумі, у розмірі 1500 (одна тисяча 
п’ятсот) гривень, щомісячно, починаючи з дня подання позову, тобто з 26.10.2016 року та до повноліття 
дитини. Стягнути з Дьоміна Ярослава Андрійовича на користь Дьоміної Марини Олександрівни аліменти в 
твердій грошовій сумі, у розмірі 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень, щомісячно, починаючи з дня подання 
позову, тобто з 26.10.2016 року та до досягнення сином Дьоміним Олександром Ярославовичем, 8 люто-
го 2016 року народження, віку трьох років. Стягнути з Дьоміна Ярослава Андрійовича судовий збір на ко-
ристь держави до спеціального фонду Державного бюджету України в розмірі 640 (шістсот сорок) грн 00 
коп. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. 
Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії 
(опублікування цього оголошення).

Суддя В. О. Половинка
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 6 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -2  +3 +2  +7 Черкаська -2  +3 +2  +7
Житомирська -2  +3 +2  +7 Кіровоградська -2  +3 +2  +7
Чернігівська -2  +3 +1  +6 Полтавська -2  +3 +1  +6
Сумська -2  +3 +1  +6 Дніпропетровська -2  +3 +2  +7
Закарпатська -1  +4 +5  +10 Одеська -1  +4 +6  +11
Рівненська -2  +3 +3  +8 Миколаївська -1  +4 +5  +10
Львівська -1  +4 +6  +11 Херсонська -1  +4 +6  +11
Івано-Франківська -2  +3 +6  +11 Запорізька -1  +4 +4  +9
Волинська -2  +3 +4  +9 Харківська +2  -3 +1  +6
Хмельницька -2  +3 +3  +8 Донецька -2  +3 +2  +7
Чернівецька -2  +3 +6  +11 Луганська +2  -3 +1  +6
Тернопільська -2  +3 +4  +9 Крим 0  +5 +7  +12 
Вінницька -2  +3 +3  +8 Київ +1  +3 +4  +6

Укргiдрометцентр

-2..3
6..11 -2..3

2..7

-2..3
2..7

-1..4
6..11

-2..3
2..7

ФОТОФАКТ

Діти-сироти стали 
новоселами

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

ПІКЛУВАННЯ. Ключі від 9 квартир та 2 будинків під Новий рік вру-
чили на Черкащині 13 особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування. Як повідомила начальник обласної 
служби у справах дітей Оксана Покатілова, помешкання для них при-
дбали коштом державної цільової субвенції. Зокрема чотири квар-
тири придбали дітям у Кам’янському районі, одну — в Городищен-
ському, ще одну — в Монастирищенському та дві в Христинівсько-
му, один будинок у Черкаському районі та дві квартири в Тальнівській 
об’єднаній територіальній громаді. Загалом, за поданими  пропозиція-
ми для придбання соціального житла, на місця спрямували майже 3,8 
мільйона  гривень з державного бюджету.

— Збирати пропозиції на придбання житла дітям цих категорій ми 
розпочали завчасно, — пояснила Оксана Покатілова. — Рішення про 
виділення коштів з держбюджету з цією метою ухвалили ще 12 лип-
ня 2017 року. Втім, відповідну постанову про спрямування коштів для 
областей підписали лише 15 листопада, тому ми мали обмаль часу, 
аби використати їх. Однак всі спрацювали оперативно. Тож нам вда-
лося вчасно та якісно освоїти виділену державою субвенцію. І, найго-
ловніше, придбати житло для 13 осіб, які його потребували. За інфор-
мацією служби у справах дітей облдержадміністрації, нині в області на 
квартирному обліку перебуває понад 500 осіб з числа дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років.
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Подвиги закарбовані  
в книзі пам’яті

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ! До третього видання «Книги пам’яті Ге-
роїв АТО Сумської області» увійшли розповіді про 136 бійців, які 
віддали своє життя у зоні збройного конфлікту на сході України. 
За словами модератора проекту Євгена Положія, книга, на жаль, не 
встигає за трагічними подіями. Ось і цього разу, доки журналісти го-
тували видання, надійшли ще 6 звісток про загибель земляків. Звісно, 
що в наступному випуску про них будуть вміщені розповіді.  Наклад 
видання — тисяча примірників, з яких частина буде передана насам-
перед родинам загиблих героїв. Решту одержать бібліотеки, навчаль-
ні заклади області. 

НЕ РОЗТАНЕ КРАСА… Нині у Львові, як і в цілому по Україні, 
середньодобова температура впевнено плюсує. Та це  не зля-
кало сміливих скульпторів, які традиційно  зібралися на  площі 
Ринок, аби взяти участь у конкурсі крижаних скульптур «Силу-
ети різдвяного міста». За дві доби 2,5 тонни замороженої води 
митці  перетворили  на довершені витвори, увечері середи їх 
підсвітили, а журі оцінило професіоналізм скульпторів. 

Тепер «Силуети…» слугують  видовищним тлом для знім-
ків під час  різдвяних міських святкувань. І хоча плюсова 
температура  не найкраща обставина для збереження ціліс-
ності крихкого мистецтва, творці переконують — ще кіль-
ка днів вони точно тішитимуть львів’ян. А якщо  пощас-
тить,  «житимуть» кілька тижнів, передаючи неповторний 
дух Різдва.

Об’єднані громади беруть розвиток спорту на себе
Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. У 
Запорізькому центрі розви-
тку місцевого самоврядуван-
ня відбувся семінар «Розви-
ток спортивної інфраструк-
тури в ОТГ» для представни-
ків об’єднаних територіаль-
них громад Запорізької, Дні-
пропетровської, Херсонської, 
Донецької областей. Учасни-
ки заходу поділилися досві-
дом розвитку спортивної га-
лузі,  досягненнями та плана-
ми на нинішній рік.

Вимоги до проектів, які по-
дають на фінансування за ко-
шти Держфонду регіонально-
го розвитку, їх відповідність 

стратегії розвитку і цільовим 
програмам пояснила началь-
ник управління економіки та 
будівництва департаменту 
економічного розвитку і тор-
гівлі Запорізької ОДА Люд-
мила Грабчилєва. Вона від-
значила позитивні зрушення, 
зокрема те, що бюджет на 
розвиток спорту в Запорізь-
кій області значно зріс. Ще 
два роки тому спорт фінан-
сували за залишковим прин-
ципом, а нині  кошти перед-
бачено не дише на зарпла-
ту, а й на участь спортсменів 
у змаганнях, стипендії, будів-
ництво інфраструктури. Ви-
значено 12 пріоритетних ви-
дів спорту, де є певні досяг-
нення. На них передовсім 

планують спрямовувати фі-
нансування.

Проте функції підтримки 
дитячих спортивних шкіл за-
лишаються за об’єднаними 
територіальними громада-
ми. Тому заступник началь-
ника управління молоді, фіз-
культури та спорту Запорізь-
кої ОДА Владислав Ковпак 
звернув увагу представників 
громад на необхідність під-
тримувати ДЮСШ, вводити 
у свої статути розвиток спор-
ту, ухвалювати цільові про-
грами.

— Протягом 2017 року в 
області не закрився жоден 
спортивний об’єкт, — зазна-
чив він. — Працює 65 ДЮСШ, 
з них 14 шкіл олімпійсько-

го резерву, 35 мають власну 
тренувальну базу. Проте 90% 
закладів не мають сучасно-
го спортінвентарю. Ще одна 
важлива проблема — неста-
ча кадрів.

Вихід із цієї ситуації пе-
редбачає концепція розви-
тку спортивної інфраструкту-
ри в об’єднаних територіаль-
них громадах Запорізької об-
ласті. Наступним кроком ста-
не реалізація спільного з про-
ектом «Відкриті уроки фут-
болу» започаткування  фут-
больних секцій в ОТГ. Плану-
ють підготувати і працевла-
штувати у громадах тренерів 
футбольних команд. Заявки 
на участь у цій ініціативі по-
дали вже 17 ОТГ краю.

Побачив світ «Кобзар»  
урумською мовою

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр» 

ТЕРИТОРІЯ  СЛОВА. У 
Маріуполі на Донеччині ви-
йшло у світ унікальне ви-
дання — «Кобзар» Тараса 
Шевченка у перекладі урум-
ською мовою, однією з двох 
мов греків Приазов’я. Книж-
ка стала своєрідним ана-
логом найпершого видан-
ня «Кобзаря» у 1840 році, 
куди увійшли вісім творів, 
серед яких «Думи мої, ду-
ми мої», «Катерина», «Пе-
ребендя», «Тополя», «До 
Основ’яненка», «Тарасова 
ніч». Саме ці відомі поезії, 
переклад яких здійснив по-
ет, літературознавець, член 
Національної спілки пись-
менників України Валерій 
Кіор, представлено в нещо-
давно виданому «Кобзарі». 

«Це подія для всьо-
го грецького народу, який 
некомпактно проживає в 
Приазов’ї. Некомпактно, 
бо за 235 років тут змі-
шалося багато національ-
ностей: греки-уруми, гре-
ки-румеї, українці, росія-
ни та інші. А ім’я Тараса 
Шевченка, його безсмерт-
ний «Кобзар» завжди буде 
об’єднавчим чинником для 
кожної людини, громадяни-
на України», — вважає пе-
рекладач. 

«Кобзар» урумською мо-
вою побачив світ завдяки 
фінансовій підтримці Фе-
дерації грецьких товариств 
України і стане гарним по-
дарунком для бібліотек, 
шкіл та інших навчальних 
закладів Маріуполя й сіл 
Приазов’я, де живуть еллі-
ни Донеччини.


