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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 26 грудня 2016 року
USD 2626.6766 EUR 2743.8264 RUB 4.3164 / AU 297077.12 AG 4134.39 PT 237976.90 PD 172047.32

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

Старт для зростання соціальних стандартів
ПІДСУМКИ І ПРОГНОЗИ. Що зміниться у цій сфері в наступному році?

Катерина БРАТКО 
для «Урядового кур’єра»

Останні роки видалися не-
легкими для багатьох 

українців. Чого лише варта 
оплата комунальних послуг. 
Цифри в платіжках змушують 
перейматися навіть тих, хто 

ще донедавна вважав себе се-
реднім класом. Водночас варто 
відзначити, що чимало укра-
їнців не відчули цього здорож-
чання, адже для них держава 
передбачила субсидії. Приєм-
ні зміни у зарплатах скоро від-
чують працівники бюджетної 
сфери. Які ще зміни чекають 

на українців у соціальній сфе-
рі в наступному році, розповів  
під час прес-конференції мі-
ністр соціальної політики Ан-
дрій Рева.  

З метою поетапного знижен-
ня в Україні масштабу бід-
ності, соціального відчуження 
та запровадження нових ме-

ханізмів її запобігання у бе-
резні 2016 року уряд прийняв 
Стратегію подолання біднос-
ті на період до 2020 року, на-
гадав міністр. Для відновлен-
ня купівельної спроможності 
населення протягом 2016 ро-
ку  було забезпечено поетапне 
підвищення прожиткового мі-

німуму, який   є базовим дер-
жавним соціальним стандар-
том та основою для визначен-
ня розмірів державних соцга-
рантій. У цілому розміри про-
житкового мінімуму за 
2016 рік  (порівняно з 
груднем 2015 року) під-
вищено на 16,1%. 

В.о. міністра охорони здоров’я про реформування 
первинної ланки медичного обслуговування
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Будівництво-2016: 
плюс 12 відсотків 

ЗРОСТАННЯ. У році, що минає, було видано 111 ти-
сяч дозвільних документів на проведення будівельних ро-
біт, а найактивніше будівництво розвивається у Київській, 
Львівській і Дніпропетровській областях. Про це учора під 
час брифінгу заявив голова Державної архітектурно-буді-
вельної інспекції України Олексій Кудрявцев.

«Протягом 2016 року Держбудінспекцією було опрацьо-
вано і видано 111 тисяч дозвільних документів на прове-
дення будівельних робіт. Торік таких документів було ви-
дано 99 тисяч», — поінформував посадовець, зазначив-
ши, що таким чином можна констатувати приріст буді-
вельних робіт на 12%. 

Водночас, за словами Олексія Кудрявцева, кожне чет-
верте будівництво в Україні здійснюється з порушення-
ми законодавства. Протягом 2016 року співробітниками 
Держбудінспекції було проведено майже 22 тисячі переві-
рок у будівельній сфері. Нагадаємо, за січень—листопад 
2016 року сума будівельних робіт становила 59,3 мільяр-
да гривень. 

Ф
от

о 
У

Н
ІА

Н

ЦИТАТА ДНЯ

УЛЯНА СУПРУН:

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000 
активних компаній зареєстровано 
в Україні на 26 грудня за даними 

сервісу OpenDataBot

«Люди мають 

починати шукати 

своїх лікарів — 

на це є півроку».

Старі виклики 
залишаються

ДОКУМеНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання розподілу у 2016 році субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій»

Розпорядження 
Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Концепції 
розвитку системи 
громадського здоров’я»

ДОКУМеНТИ

КУРЧАТ ВОСеНИ ЛІЧАТЬ. Підбиваючи підсумки року, що минає, 
фахівці застерігають від негативних тенденцій, 
усунути які силами самих аграріїв неможливо
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Постанова НКРЕКП від 10.03.2016 №308 

Тарифи на розподіл електричної енергії 
грн/МВт·год (без ПДВ)

I клас напруги                             18,19

I група споживачів                             
II група споживачів                76,97

Постанова НКРЕКП від 15.12.2016 №2233
Тарифи на постачання електричної енергії за 
регульованим тарифом, грн/МВт·год (без ПДВ)

1 клас

1,8 -

Тариф коп. за 1 кВт•год спожитої електроенергії, без ПДВ

напівпіковий 

II клас напруги                    141,94

2 клас

115533,,1133

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу 
денний 

-

Для всіх груп споживачів, крім населення та населених пунктів, міського 
електричного транспорту 

Групи споживачів

Тарифні коефіцієнти 0,35

ДДПП ««РРЕЕГГІІООННААЛЛЬЬННІІ ЕЕЛЛЕЕККТТРРИИЧЧННІІ ММЕЕРРЕЕЖЖІІ»»

113355,,8866

інформує про введення в дію з 01.01.2017 року роздрібних тарифів на електричну енергію відповідно до постанови НКРЕКП від 23.12.2016 року   № 2358 на території здійснення 
ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, для кожного періоду (нічний, денний, напівпіковий, піковий) та всіх сезонів установлюються такі тарифні
коефіцієнти:

Період часу нічний 

1,02 1,8
Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу 

Тарифні коефіцієнти

піковий 

Постанова НКРЕКП від 20.12.2016 №2326 1341,57

0,25  - 

За тризонними тарифами, диференційованими за періодами часу
1,5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми
повний тариф у напівпіковий період
 0,4 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми.

Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню діють відповідно до постанови НКРЕКП України від 26.02.2015 № 220.

Роздрібні тарифи, розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на основі таких даних:

Прогнозна оптова ринкова ціна на період, грн за 1 МВт·год (без ПДВ)

Прогнозована середня закупівельна ціна, грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 1292,95
Економічні коефіцієнти нормативних 
технологічних витрат електричної енергії          
на період (відносні одиниці) II клас напруги                    

Розрахунок згідно з постановою   НКРЕ від 22.01.2001 №47  

0,0121

0,0293

I клас напруги                             

15,39

Тариф на електричну енергію, що відпускається на комунально-побутові потреби релігійних організацій діють відповідно до постанови НКРЕ від 11.03.2010 № 218 (із змінами згідно з 
постановою НКРЕКП від 24.11.2016 №2021).

За двозонними тарифами, диференційованими за періодами часу 0,5 тарифу в години нічного мінімального навантаження енергосистеми;
повний тариф в інші години доби.

За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення та споживачів, прирівняних до населення, проводяться за відповідними тарифами та
такими тарифними коефіцієнтами, у відповідності до постанови НКРЕ України від 23.04.2012 № 498 (із змінами):

Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» на січень 2017 року 
(для території України, на якій органи державної влади  здійснюють свої повноваження відповідно до 
постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. та розпорядження КМУ  № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами)

1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на  січень 2017 р. без ПДВ

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Сверчкову Сергію Костянтиновичу, 11.05.1986 р.н.,
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Первомайська, буд. 14, кв. 66, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК Ук-
раїни, необхідно з’явитися 30 грудня 2016 року до каб. 6 СВ УСБУ в До-
нецькій області, до слідчого Заїки В.В. за адресою: Донецька область,
м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з матеріа-
лами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та
реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні №12015050000000705 за ч. 1 ст.
258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки
на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу
за позовною заявою Шевченко Аліси Юріївни до Лупана Сергія Мико-
лайовича про розірвання шлюбу. Відповідач по справі Лупан Сергій Ми-
колайович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м.
Зугpec, вулиця Первомайська, будинок № 71, викликається на 30
грудня 2016 року о 14 годині 00 хвилин до Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2), для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК В СУД ОБВИНУВАЧЕНОГО
В провадженні Овруцького районного суду Житомирської області знаходиться

спеціальне кримінальне провадження № 22014101110000094 стосовно Гулієва
Бадир Бакіра Огли, 24.04.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 22, ч. 2 ст. 204 КК України.

Обвинувачений Гулієв Бадир Бакір Огли, зареєстрований за адресою: вул.
Слов’янська, 3, кв. 85, м. Красний Лиман Донецької обл., та проживаючий за ад-
ресою: вул. Івана Мазепи, 12-а, кв. 1, м. Київ.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, вам необхідно з’явитись 8 лютого
2017 року об 11 год. 30 хв. у судове засідання до Овруцького районного суду за
адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. Гетьмана Виговського, 5.

Втрачене студентське посвідчення, видане Національним медичним універ-
ситетом ім. О.О. Богомольця на ім’я Кукса Ігор Олександрович, 

вважати недійсним.

Найменування показника Клас /група Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача виміру показника 
Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом (постанова НКРЕКП від 
15.12.2016 № 2235 ) для 1 групи споживачів (крім населення) (без ПДВ) 1 група коп/кВтгод 0,00

1 клас коп/кВтгод 0,00
2 клас коп/кВтгод 0,00

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на I квартал 2017 р. 1 клас % 1,63
(постанова НКРЕКП від 10.03.2016 № 308) 2 клас % 3,10

коп/кВтгод 128,676

2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності) 
без ПДВ

Найменування показника Клас Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача виміру показника  
Роздрібні тарифи на електричну енергію при переході до ринкових  
роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для 1 клас коп/кВтгод 132,430
кожного класу споживачів, крім населення, на території України
(постанова НКРЕКП від 23.12.2016 № 2358) 2 клас коп/кВтгод 137,560

без ПДВ
Найменування показника Клас Період Одиниця Величина 
(нормативний документ) споживача часу виміру показника 

Нічний коп/кВтгод 46,351
Денний коп/кВтгод 238,374
Нічний коп/кВтгод 48,146
Денний коп/кВтгод 247,608
Нічний коп/кВтгод 33,108

Напівпіковий коп/кВтгод 135,079
Піковий коп/кВтгод 238,374
Нічний коп/кВтгод 34,390

Напівпіковий коп/кВтгод 140,311
Піковий коп/кВтгод 247,608

Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на січень 2017 р.(розрахована відповідно до постанови 
НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ)

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ від 20.12.01 № 1241    
із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас

2 клас

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу (постанова НКРЕ від 20.12.01 № 1241    
із змінами і доповненнями, внесеними постановою НКРЕКП від 22.01.2015 № 37) 

1 клас

2 клас

Тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами (постанова 
НКРЕКП від 15.12.2016 № 2235) (без ПДВ)

Згідно з Постановою КМУ від 25.11.2015 
№ 1192 «Про визнання такими, що втратили чин-
ність, деяких актів КМУ» з 1 січня 2017 року втра-
чає чинність постанова КМУ від 26.06.2007 р. 
№ 881 «Про тарифи на електричну енергію для
міського електротранспорту».

В зв’язку з цим, з 1 січня 2017 року для мі-
ського електричного транспорту застосовуються
роздрібні тарифи на електроенергію при переході
до ринкових роздрібних тарифів на електроенер-
гію, затверджені постановою НКРЕКП від
23.12.2016 №  2358. 

Згідно з Постановою КМУ від 25.11.2015
№ 1192 «Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких актів КМУ» з 1 січня 2017
року втрачає чинність розпорядження КМУ
від 20.10.2010 р. № 761-р «Про заходи щодо
поліпшення освітлення населених пунктів».

В зв’язку з цим, з 1 січня 2017 року для
зовнішнього освітлення населених пунктів у
межах зон доби застосовуються роздрібні та-
рифи на електроенергію при переході до рин-
кових роздрібних тарифів на електроенергію,

затверджені постановою НКРЕКП від
23.12.2016 № 2358. 

3. Тарифи на електроенергію для 2 групи
споживачів (населення), затверджені поста-
новою НКРЕКП від 26.02.2015 р. № 220,
опубліковані в газеті «Вісті Придніпров’я» від
17.03.2015 р. № 21 (1616).

Згідно із Законом України «Про податок
на додану вартість» операції з продажу елек-
троенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за
ставкою 20 відсотків.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Бабенко Олег Володимирович, 28.08.1959
р.н., проживаючий за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лаза-
рєва, буд. 47, кв. 20, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-
5 КПК України Вам необхідно з’явитися в каб. №289/3 до ст.
слідчого – криміналіста СВ УСБУ в Одеській обл. Касаджика
М.І., за адресою: м. Одеса,вул. Єврейська, 43, т. 0487222471,
для проведення наступних слідчих (процесуальних) дій у кри-
мінальному провадженні №22014160000000242:

• 30.12.2016 о 12-00 для допиту в якості підозрюваного;
• 30.12.2016 о 13-00 для ознайомлення з матеріалами спе-

ціального досудового розслідування №22014160000000242.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазна-

чені у статтях 138-139 КПК України.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Буран Юрій Юрійович, 07.09.1972 р.н., заре-
єстрований та фактично проживаючий за адресою: Одеська
область, Роздільнянський район, смт Лиманське, вул. Кірова,
буд.6, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України
Вам необхідно з’явитися в каб. №289/3 до ст. слідчого – кри-
міналіста СВ УСБУ в Одеській обл. Касаджика М.І., за адресою:
м. Одеса, вул. Єврейська, 43, т. 0487222471, для проведення
наступних слідчих (процесуальних) дій у кримінальному про-
вадженні №22016160000000401:

• 30.12.2016 о 10-00 для допиту в якості підозрюваного;
• 30.12.2016 об 11-00 для ознайомлення з матеріалами спе-

ціального досудового розслідування №22016160000000401.
Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття зазна-

чені у статтях 138-139 КПК України.

Бобровицький районний суд Чернігівської області
викликає в судове засідання відповідача Якубенка Ва-
силя Леонідовича, 06.03.1979 року народження, який
проживає за адресою: м. Житомир, провулок шостий
Піонерський, 11, по справі №2/729/590/16 за позовом
Якубенко Олени Геннадіївни до Якубенка Василя Лео-
нідовича про стягнення аліментів на утримання дитини,
на 30 грудня 2016 року о 09 год. 00 хв.

У разі неявки в судове засідання, справа буде слуха-
тися у вашу відсутність.

Адреса суду: вул. Незалежності, 47, м. Бобровиця,
Чернігівська область, Бобровицький район, 17400.

Суддя В. О. Кузюра

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал»
має намір передати в оренду нежитлове
приміщення — частину будівлі їдальні
площею 295,2 м2 під заготівельну діяль-
ність у громадському харчуванні (вироб-
ництво хлібобулочних виробів).

Місцезнаходження об’єкта: 01135, м.
Київ, вул. Жилянська, 97 (територія за-
воду «Транссигнал»).

Пропозиції приймаються протягом 10
днів з дати публікації оголошення за ад-
ресою: 01135, м. Київ, вул. Жилянська,
97, тел. (044) 498-36-08. Контактна особа
Вишницька С.С.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2016 р. № 984
Київ

Про внесення зміни в додаток до постанови
Кабінету Міністрів України 

від 26 жовтня 2016 р. № 754
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жов-

тня 2016 р. № 754 «Питання підготовки будівництва другої черги Національ-
ного музею «Меморіал жертв Голодомору» (Офіційний вісник України, 2016
р., № 87, ст. 2838), доповнивши його після позиції

«Співголова Громадського комітету із вшанування пам’яті жертв Голодо-
мору-геноциду (за згодою), заступник голови Оргкомітету»

такою позицією:
«Член президії Будівельної палати України (за згодою), заступник голови

Оргкомітету».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 грудня 2016 р. № 967-р
Київ

Про внесення змін до плану пріоритетних дій
Уряду на 2016 рік

Внести до плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418 (Офі-
ційний вісник України, 2016 р., № 47, ст. 1709, № 73, ст. 2471), зміни, що
додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 14 грудня 2016 р. № 967-р

ЗМІНИ,
що вносяться до плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік

1. У підрозділі 7 розділу I у таблиці «Кроки, які планується здійснити до
кінця року» у графі «Відповідальні за виконання»:

1) пункт 3 після слова «Мінфін» доповнити словом «Мінагрополітики»;
2) у пункті 4 графу викласти в такій редакції:
«Мінагрополітики
Держгеокадастр
Мінекономрозвитку
Мінфін
Мін’юст
інші центральні органи виконавчої влади за участю всеукраїнських асоціа-

цій органів місцевого самоврядування».
2. У розділі II у таблиці «Кроки, які планується здійснити до кінця року»:
1) у підрозділі 12:
пункт 4 виключити;
у пунктах 5 і 6 у графі «Строк» цифри і слово «III квартал» замінити циф-

рами і словом «IV квартал»;
2) у підрозділі 14:
у пункті 1:
графу «Кроки» викласти в такій редакції:
«1. Супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення держав-
ного контролю за використанням і охороною земель» (реєстраційний номер
4355) у Верховній Раді України»;

у графі «Відповідальні за виконання» слово «Мінрегіон» виключити;
у графі «Строк» цифри і слово «III квартал» замінити словами «до при-

йняття відповідного Закону»;
у пунктах 2 і 4 у графі «Відповідальні за виконання» слово «Мінрегіон» ви-

ключити; 
пункт 3 виключити;
3) у підрозділі 15 у пункті 3 у графі «Строк» цифри і слово «IV квартал»

замінити словами «через шість місяців після прийняття відповідного Закону».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 листопада 2016 р. № 917-р
Київ

Про участь України в Міжнародній 
спеціалізованій виставці «Експо-2017»

1. Підтримати пропозицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі
щодо участі України у Міжнародній спеціалізованій виставці «Експо-2017»
(далі — Виставка), яка відбудеться з 10 червня по 10 вересня 2017 р. у м. Ас-
тані (Республіка Казахстан).

2. Утворити Координаційний комітет з підготовки та забезпечення участі
України у Виставці (далі — Координаційний комітет).

Головою Координаційного комітету є Віце-прем’єр-міністр України — Мі-
ністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства.

До складу Координаційного комітету входять заступники Міністра регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Мі-
ністра економічного розвитку і торгівлі, Міністра культури, Міністра
енергетики та вугільної промисловості, Міністра екології та природних ресур-
сів, Міністра інформаційної політики, Міністра закордонних справ, Міністра
фінансів, Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбе-
реження, представник Секретаріату Кабінету Міністрів України, представник
Національної інвестиційної ради (за згодою), представник Торгово-промис-
лової палати (за згодою), директор департаменту розвитку експорту Мініс-
терства економічного розвитку і торгівлі, а також можуть входити
представники інших заінтересованих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій (за згодою).

Голова Координаційного комітету затверджує його персональний склад та
має право в разі потреби вносити до нього зміни.

Установити, що голова Координаційного комітету є Комісаром національної
секції України на Виставці (далі — Комісар секції), який має трьох заступни-
ків.

3. Визначити Міністерство економічного розвитку і торгівлі разом з Дер-
жавним агентством з енергоефективності та енергозбереження головними
органами з питань підготовки та забезпечення участі України у Виставці.

4. Взяти до відома, що розпорядником підготовки та забезпечення участі
України у Виставці визначено Торгово-промислову палату (за згодою), а ви-
трати на заходи, пов’язані з участю України у Виставці, покриваються за ра-
хунок організатора Виставки та розпорядника підготовки та забезпечення
участі України у Виставці (за згодою).

5. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Державним агент-
ством з енергоефективності та енергозбереження розробити і подати на за-
твердження Комісару секції концепцію експозиції України на Виставці та
тематико-експозиційний план з урахуванням пропозицій центральних органів
виконавчої влади, обласних та Київської міської держадміністрацій щодо
представлення на Виставці експонатів та інформаційно-рекламних матеріа-
лів.

6. Комісару секції:
затвердити концепцію експозиції України на Виставці та тематико-експо-

зиційний план;
подати Організаційному комітетові Виставки заявку на виділення площі для

розміщення експозиції України на Виставці та підписати Угоду про участь Ук-
раїни у Виставці.

7. Міністерству культури разом з Міністерством економічного розвитку і
торгівлі розробити програму проведення на Виставці культурних заходів, зок-
рема дня України.

8. Міністерству закордонних справ дипломатичними каналами поінформу-
вати Уряд Республіки Казахстан про утворення Координаційного комітету та
призначення Комісара секції.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення
ВІД КОМІТЕТУ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ

В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки  з січня 2017 року проводить

прийом робіт:
— на здобуття Державної премії України  в галузі науки і техніки 2017 року до пер-

шого квітня;
— на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2017 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 - пре-
мія).

Державна премія присуджується за:
видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих

і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий автори-
тет вітчизняної науки у світі;

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

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

створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих на-
вчальних закладів.

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

Для участі у конкурсі висуваються роботи, що є результатом безпосередньої наукової (на-
уково-технічної) діяльності 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 науково-технічну діяльність»), за рішенням її вченої
(наукової, науково-технічної, технічної) ради, а також керівними органами громадських на-
укових 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 високий авторитет вітчизняної науки у світі.

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 навчаються 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 закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у
значенні Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»), за рішенням їх вченої
(наукової, науково-технічної, технічної) ради, керівними органами громадських наукових ор-
ганізацій, 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 Ко-
мітету (www. kdpu-nt.gov.ua).

Консультації щодо оформлення документів робіт та прийом робіт здійснюються Секрета-
ріатом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за адресою:

03680,  м.Київ-150, вул. Антоновича, 51, кімната  1212,
телефони: 246-78-19; 246-63-00  (факс).

Добропільський міськрайонний суд
Донецької області (85004, м. Добро-
пілля, Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39А) розглядає позовну
заяву Публічного акціонерного това-
риства «Дельта Банк» в особі уповно-
важеної особи Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ
«Дельта Банк» до Єфимовського Вале-
рія Васильовича, Єфимовської Галини
Веніамінівни, третя особа: Національ-
ний банк України, про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідачі Єфимовський Валерій
Васильович, 05.02.1961 р.н., Єфимов-
ська Галина Веніамінівна, 11.01.1967
р.н., останнє місце реєстрації яких: До-
нецька область, м. Харцизьк, вул. Пан-
філова, 3, викликаються на 12.01.2017
року о 09.00 год. до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 14, для
участі у розгляді справи. До розгляду
цивільної справи пропонується надати
суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по
справі. У випадку неприбуття до судо-
вого засідання відповідачів, необхідно
повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у їх від-
сутність на підставі наявних у ній даних
чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Костянтинівський міськрайон-
ний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької обл.,
пр. Ломоносова, 157) розглядає
цивільну справу № 233/3813/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Тимофєєвої Л.М., Тимофєєва О.А.
про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідачі у справі Тимофєєва
Людмила Михайлівна, 04.02.1962
р.н., Тимофєєв Олександр Анато-
лійович, 06.02.1962 р.н., останнє
відоме місце реєстрації яких: м.
Макіївка, Донецької області, вул.
Луначарського, буд. 5, виклика-
ються до суду на 10 січня 2017
року о 08.30 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується на-
дати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку
неприбуття відповідачі повинні
повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розгля-
нута за їх відсутності.

Суддя О.С. Малінов

Городищенський районний суд
Черкаської області повідомляє, що 26
січня 2017 року о 15 годині 30 хвилин
відбудеться слухання цивільної справи
за позовом Сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «АГРОФІРМА КОРСУНЬ» до Ли-
чака Володимира Миколайовича, за
участю третіх осіб: Лаврінець Тетяни
Миколаївни, Канівської державної но-
таріальної контори Черкаської області,
приватного нотаріуса Городищен-
ського районного нотаріального ок-
ругу Соколової О.М. про визнання
заповіту недійсним.

Лаврінець Тетяна Миколаївна, за
адресою проживання: вул. Леніна,
буд. 202, кім. 501, м. Канів, Канів-
ського району, Черкаської області,
19400, викликається в судове засі-
дання, як третя особа, явка до суду є
обов’язковою.

В разі неявки останньої до зали су-
дового засідання, справа буде розгля-
нута за її відсутності за наявними у
справі матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня,
9, м. Городище, Черкаської області,
поштовий індекс 19500.

Суддя Синиця Л.П.

Апеляційний суд Запорізької області викликає Хаус-
това Сергія Миколайовича, Хаустову Ольгу Анатоліївну,
Гераскіна Миколу Віталійовича як відповідачів у судове
засідання на 10 год. 00 кв. 18 січня 2017 року на розгляд
апеляційної скарги Гераскіна Віталія Дмитровича на за-
очне рішення Комунарського районного суду м. Запо-
ріжжя від 10 грудня 2015 року по справі за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні
ініціативи» до Хаустова Сергія Миколайовича, Хаустової
Ольги Анатоліївни, Гераскіна Миколи Віталійовича, Ге-
раскіна Віталія Дмитровича про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за
адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 162, фойє, 2-й
поверх.

Останнє відоме місце проживання: 
Хаустов Сергій Миколайович — 69118, м. Запоріжжя,

вул. Гаврилова, буд. 3, кв. 114, Хаустова Ольга Анатолі-
ївна — 69118, м. Запоріжжя, вул. Гаврилова, буд. 3, кв.
114, Гераскін Микола Віталійович — 73027, м. Херсон,
вул. Владимирова, буд. 4.

У випадку неявки відповідачів у судове засідання
справа буде розглянута за їхньої відсутності. З моменту
публікації оголошення Хаустов Сергій Миколайович, Ха-
устова Ольга Анатоліївна, Гераскін Микола Віталійович
вважаються повідомленими про розгляд справи.

Суддя А. В. Дашковська

Інформація щодо здійснення спеціального 
судового провадження та повістка про виклик 

до суду обвинуваченого
Суддею Тернопільського міськрайонного суду Терно-

пільської області Багрієм Т.Я. 09 листопада 2016 року по-
становлено ухвалу про здійснення спеціального судового
провадження відносно Баркова Сергія Миколайовича, 28
жовтня 1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2
ст.258-5 КК України.

На підставі ст. ст. 297-1, 297-5, 314, 323 КПК України,
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської об-
ласті викликає обвинуваченого Баркова Сергія Миколайо-
вича, який зареєстрований за адресою: м.Луганськ,
вул.Владімірская, 35, у підготовче судове засідання, яке
буде проводитися в порядку спеціального судового про-
вадження та відбудеться 10 січня 2017 року о 09 год. 10
хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайон-
ного суду Тернопільської області за адресою: м. Терно-
піль, вул. Котляревського, 34 (очікувати на 2-му поверсі).

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати па-
спорт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого Баркова Сергія Мико-
лайовича в судове засідання, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде
здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку
спеціального судового провадження.  

Суддя Багрій Т.Я.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя (суддя Апаллонова Ю.В.) викли-
кає в судове засідання (провадження № 335/8559/15-к, 1-кп/335/61/2016) обвинува-
ченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 року народження, останнє відоме
місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по кримінальному провад-
женню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби Володимира Івановича у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України, яке
відбудеться 13 січня 2017 року о 10.30 год., 27 січня 2017 року о 10.30 год. за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, зал судових засідань № 1.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації за-
гальнодержавної сфери розповсюдження, обвинувачений вважається належним
чином ознайомленим з її змістом.

Газін Ігор Олександрович, останнє відоме місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Кальмана, буд. 37, повідом-
ляється, що о 10 год. 00 хв. 11 січня 2017 року в приміщенні Прилуцького міськрайсуду Чернігівської області
за адресою: м. Прилуки, вул. Котляревського, 62, відбудеться судове засідання у справі №742/3315/16-ц,
провадження №2/742/1423/16 за позовною заявою Шумакова Петра Олександровича до Газіна Ігоря Олек-
сандровича, Джеваги Тетяни Іванівни, третя особа: Регіональний сервісний центр МВС України в Чернігів-
ській області, про визнання правочинів недійсними та визнання права власності.

До зазначеного строку Газін Ігор Олександрович має право подати свої заперечення. В разі неявки Газіна
Ігоря Олександровича в судове засідання, справа буде розглянута в його відсутність. Про поважність причин
неможливості прибути в судове засідання Газін Ігор Олександрович зобов’язаний повідомити суд.

Суддя Коваленко А. В.

Суднові реєстраційні документи
(Свідоцтво про право власності 
№ CR 003847 від 18.12.2008 р., 
а також Свідоцтво про право пла-
вання № КП 004129 від 21.04.2015 р.)
на судно з бортовим реєстраційним
номером «uа 0679 DN» судновлас-
ник – Вінклер Ю.А.,

вважати недійсними.

Дарницький районний суд м. Києва викли-
кає як відповідача Алфьорова Андрія Володи-
мировича, останнє відоме місце проживання
якого: м. Київ, вул. А. Ахматової, 15, кв. 36, яке
відбудеться 14 лютого 2017 року о 12.00 годині
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124,
для участі у судовому розгляді цивільної
справи за позовом Ільїна Олександра Володи-
мировича до Алфьорова Андрія Володимиро-
вича, третя особа: Відділ ГІРФО Дарницького
району м. Києва про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим при-
міщенням та зобов’язання знятися з реєстра-
ційного обліку.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик

відповідач вважається повідомлений про день,
час та місце розгляду справи і в разі неявки
його до суду справа може бути розглянута за
його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засі-
дання зобов’язаний повідомити суд про поваж-
ність причини неявки.

Суддя В.В. Даниленко

Дзержинський міський суд Донецької
області (85200, м. Торецьк (Дзержинськ),
вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розгля-
дає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства
«Державний експортно-імпортний банк
України» до Сівцева Михайла Івановича
про стягнення заборгованості. Відповідач
по справі: Сівцев Михайло Іванович (заре-
єстрований за адресою: 83016, м. До-
нецьк, вул. Аравійська, 4/162),
викликається на 10 січня 2017 року о
09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя В. В. Андреєв

Дзержинський міський суд Донецької
області (85200, м. Торецьк, вул. Дружби,
4) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Державний ощадний банк України»
до Івахненко Ольги Олексіївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним дого-
вором. Відповідачка по справі: Івахненко
Ольга Олексіївна (зареєстрована за адре-
сою: 85200, м. Дзержинськ, смт Кірове,
вул. Юності, 23/31), викликається на 11
січня 2017 року о 10.00 год. до суду, каб.
№18, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута в її відсут-
ність.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Козелецький районний суд Чернігівської об-
ласті повідомляє, що судове засідання у ци-
вільній справі № 734/1953/16-ц за позовною
заявою Щерби Сергія Васильовича до Щерби
Ольги Вадимівни про визнання права власності
на частку майна, що є об’єктом права спільної
сумісної власності подружжя, призначене до
розгляду в судовому засіданні на 10 годину 00
хвилин 30 грудня 2016 року під головуванням
судді С.М. Бараненка в приміщенні суду за ад-
ресою: смт Козелець, вул. Свято-Преображен-
ська, 7 Чернігівської області. Для участі у
справі як відповідачка викликається Щерба
Ольга Вадимівна, 3 листопада 1974 р. н., ос-
таннє відоме місце реєстрації: Козелецький
район, Чернігівська область, смт Десна, вул.
Довженка, 40 А, кв. 41, 17024.

Одночасно суд повідомляє, що з опублікуван-
ням оголошення про виклик, відповідачка вва-
жається повідомленою про час та місце
розгляду справи, тому в разі відсутності відо-
мостей про причини неявки відповідачки, пові-
домленої належним чином, причину неявки буде
визнано судом неповажною і суд вирішить
справу на підставі наявних даних чи доказів (ух-
валить заочне рішення).

Білозерський районний суд Херсон-
ської області повідомляє, що 17 січня
2017 року о 8 год. 30 хв. (суддя Сокирко
Л.М.) буде розглядати цивільну справу за
позовом Нежинської Оксани Володими-
рівни до Нежинського Андрія Валерійо-
вича про розірвання шлюбу.

Нежинський Андрій Валерійович викли-
кається в судове засідання як відповідач.
У разі неявки відповідача в судове засі-
дання, справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними в ній доказами. Крім
того, суд роз’яснює відповідачу його
обов’язок повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Адреса суду: Херсонська область, смт
Білозерка, вул. Д. Яворницького, 97,
тел./факс: 247 33 9 42.

Суддя Сокирко Л. М.

Гр. Бірюкову Сергію Леонідовичу, 20.12.1981 р.н., зареєстрованому за ад-
ресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Сєченова, б. 96, кв. 52, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам як підозрюваному
необхідно з’явитися 28.12.2016 року о 17:00 до першого слідчого відділу
слідчого управління прокуратури Харківської області (м. Харків, вул. 
Б. Хмельницького, 4, кабінет № 37, тел. 057-732-66-76)  для допиту Вас як
підозрюваного, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та
проведення інших процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42016221320000106 від 05.12.2016, за ознаками складу злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258–3 КК України.

Гр. Гурі Сергію Олексійовичу, 03.04.1971 р.н., зареєстрованому за
адресою: Донецька область, м. Вуглегірськ, вул. Харківська, б. 29, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам як підозрюваному
необхідно з’явитися 28.12.2016 року о 17.00 до першого слідчого від-
ділу слідчого управління прокуратури Харківської області (м. Харків,
вул. Б. Хмельницького, 4, кабінет № 37, тел. 057-732-66-76) для допиту
Вас як підозрюваного, ознайомлення з матеріалами досудового роз-
слідування та проведення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42016221320000108 від 05.12.2016, за ознаками
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258–3 КК України. 

Гр. Яремко Сергію Володимировичу, 12.09.1980 р.н., зареєстрованому за
адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Марапульця, б. 54, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам як підозрюваному необ-
хідно з’явитися 28.12.2016 року о 17:00 до першого слідчого відділу слідчого
управління прокуратури Харківської області (м. Харків, вул. Б. Хмельниць-
кого, 4, кабінет № 37, 057-732-66-76) для допиту Вас як підозрюваного, оз-
найомлення з матеріалами досудового розслідування та проведення інших
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016221320000102 від
05.12.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258–3 КК
України.

Гр. Капусті Артему Сергійовичу, 09.07.1987 р.н., заре-
єстрованому за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ,
пров. Червоного Козацтва, б. 7, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135 КПК України, Вам як підозрюваному необхідно
з’явитися 28.12.2016 року о 17:00 до першого слідчого від-
ділу слідчого управління прокуратури Харківської області
(м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4, кабінет № 37,
057-732-66-76) для допиту Вас як підозрюваного, ознай-
омлення з матеріалами досудового розслідування та про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42016221320000101 від 05.12.2016, за оз-
наками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258–3 КК
України. 

Гр. Толстих Ігорю Євгенійовичу, 15.02.1978 р.н. 
зареєстрованому за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Свободи, б. 13, кв. 3, відповідно до
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам як підозрюва-
ному необхідно з’явитися 28.12.2016 року о 17:00 до
першого слідчого відділу слідчого управління проку-
ратури Харківської області (м. Харків, вул. Б. Хмель-
ницького, 4, кабінет № 37, 057-732-66-76) для допиту
Вас як підозрюваного, ознайомлення з матеріалами до-
судового розслідування та проведення інших проце-
суальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42016221320000111 від 05.12.2016, за ознаками
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258–3 КК Ук-
раїни. 

Гр. Толстих Артему Євгенійовичу, 18.04.1985 р.н.,
зареєстрованому за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Свободи, б. 13, кв. 3, відповідно
до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам як підоз-
рюваному необхідно з’явитися 28.12.2016 року о
17:00 до першого слідчого відділу слідчого управ-
ління прокуратури Харківської області (м. Харків,
вул. Б. Хмельницького, 4, кабінет № 37, 057-732-66-
76) для допиту Вас як підозрюваного, ознайомлення
з матеріалами досудового розслідування та прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42016221320000110 від 05.12.2016,
за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.
258–3 КК України. 

КРЕДИТОРАМ* 
ПрАТ «ВНК Розточчя СТ» по справі № 5015/2687/11

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КРЕДИТОРІВ скликаються на 10.00 год. 17.01.2017 р.:
м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, корп. 20, про дострокове припинення повно-
важень комітету кредиторів; визначення чисельного складу і повноважень
комітету кредиторів; обрання комітету кредиторів. Реєстрація з 9.15 до 9.45
год. згідно з документами, що підтверджують особу, та повноваження
представників.

ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ КРЕДИТОРІВ скликається на 11.30 год.
17.01.2017 р.: м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, корп. 20, з питань прийняття
рішення укласти мирову угоду. Ознайомитись з порядком денним та ро-
бочими матеріалами зборів і комітету кредиторів, мировою угодою, надати
пропозиції і письмові заперечення проти укладання мирової угоди можна
в робочі дні з 10.00 до 17.00 год.: Львів, вул. Героїв УПА, 73, корп. 20; тел.
(032) 2393777, (067) 395 1617; елекронна адреса: badgernwc@gmail.com,
розпорядник майна Борсук В.Б.

*Поштові повідомлення для ТОВ «Будкомплект» м. Донецьк надсила-
ються: «до запитання» ЛЬВІВ ПОШТАМП, вул. Словацького, 1.
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Швидько Галина Миколаївна, 23.09.1971 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Іло-
вайськ, вул. Кірова, буд. 37, викликається до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі № 227/4663/16-ц за позо-
вом АБ «Експрес-Банк» до Швидько Галини Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 16.01.2017 року о 10.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відпові-
дача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Білокуракинський районний суд Луганської області

повідомляє, що 31.05.2016 року розглянуто цивільну

справу № 409/1059/16-ц (пров. № 2/409/965/16) за по-

зовною заявою ПАТ «Акціонерний Банк «Експрес-

Банк» до Бугайова Сергія Васильовича про стягнення

заборгованості за кредитним договором та винесено

заочне рішення про задоволення позову.

Суддя Третяк О.Г.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає По-
падіна Сергія Сергійовича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/7022/15-ц за
позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до Попадіна Сергія
Сергійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, що відбудеться 17 січня 2017
року о 10.00 год.

Суддя Л.М. Осіпенко

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Богатирьова Сергія Анатолійовича,
29.09.1959 р.н., та Богатирьову Антоніну Іванівну,
25.12.1958 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 16 год. 15 хв. 12 січня 2017 року для розгляду ци-
вільної справи № 319/1595/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Правекс-Банк» до Богатирьова Сергія Анатолійо-
вича та Богатирьової Антоніни Іванівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт
Більмак Більмацького району 3апорізької області.

Суддя Ю.М. Горбачов

Виноградівський районний суд Закарпатської області
по цивільній справі за позовом Чейпеш-Роспопа Світлани
Юріївни, в інтересах якої діє адвокат Нечаєв В.В., до Рос-
попа Івана Івановича про поділ спільного майна подружжя,
викликає Роспопа Івана Івановича, 12.06.1976 року народ-
ження (останнє відоме зареєстроване місце проживання:
Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Гагаріна, 62) як
відповідача в судове засідання, яке відбудеться 10.01.2017
року об 11.00 годині в приміщенні Виноградівського рай-
онного суду за адресою: 90300, Закарпатська область, м.
Виноградів, вул. Тюльпанів, 24.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. ст. 169, 224
ЦПК України.

Суддя А.В. Кашуба

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає Бикадорова Юрія Вікторовича, 18.06.1982 р.н.,
Бикадорову Аліну Володимирівну, 03.08.1984 р.н., та Би-
кадорова Віктора Михайловича, 05.08.1959 р.н., в судове
засідання, яке призначене на 15 год. 00 хв. 13 січня 2017
року для розгляду цивільної справи № 319/1588/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Бикадорова Юрія
Вікторовича, Бикадорової Аліни Володимирівни та Би-
кадорова Віктора Михайловича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак, Більмаць-
кого району, Запорізької області.

Суддя Ю.М. Горбачов

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Барановського Сергія Васильовича,
08.07.1976 року народження, в судове засідання по
кримінальному провадженню № 1-кп/323/57/16 за
обвинуваченням Барановського Сергія Васильовича
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 263-1; ч. 2 ст. 28, ст.
113; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15 ст. 113 КК України, яке від-
будеться 11 січня 2017 року о 13.30 год. в примі-
щенні суду за адресою: Запорізька область, м.
Оріхів, вул. Чумацька, 23, каб. № 12.

Суддя Плечищева О.В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє Швець Олександра Леонідовича, меш-
канця міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області,
про ухвалення заочного рішення від 08.11.2016 року
по справі № 428/9832/16-ц за позовом ТОВ «Фінан-
сова компанія «Довіра та Гарантія» про стягнення
заборгованості.

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

Суддя І.О. Юзефович

Старобільський районний суд Луганської області по-
відомляє, що 29.09.2016 року було ухвалено заочне рі-
шення по цивільній справі № 431/2603/16-ц за позовом
ТОВ «Кредитні ініціативи» до Михайлова Сергія Володи-
мировича про стягнення боргу, яким кредитні вимоги за-
доволені, стягнуто 76641,60 грн. та витрати за сплату
судового збору.

Рішення може бути оскаржено до Апеляційного суду
Луганської області шляхом подання апеляційної скарги
через Старобільський районний суд Луганської області
через десять днів з дня публікації оголошення.

Суддя Колядов В.Ю.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає:
Гавриленка Романа Анатолійовича у судове засі-
дання по цивільній справі за позовною заявою Гав-
риленко Юлії Аркадіївни до Гавриленка Романа
Анатолійовича про стягнення аліментів, яке призна-
чене до слухання на 19 січня 2017 року о 09 год. 30
хв. у каб. № 213 суду за адресою: м. Одеса, вул. В.
Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних
причин, розгляд справи буде проведено за вашої
відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя О.М. Сегеда

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Жадан Е.О. про
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Жадан Едуард Олександрович,
08.08.1974 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. 13 Де-
сантників, гуртожиток № 19.

Справу призначено до розгляду на 11.15 годину 11 січня
2017 року.

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

Суддя Дочинець С.І.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області викликає
в судове засідання Олійника Олександра Миколайовича
(24.07.1966 р.н.), зареєстрованого в м. Дунаївці, вул. Шевченка,
буд. 92, кв. 23 Хмельницької області, як відповідача по цивільній
справі № 674/1331/16-ц пров. №2/674/767/16 за позовом Упов-
новаженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
здійснення ліквідації ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк»
Савлівої Марини Анатоліївни до Олійника Олександра Миколайо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 16 січня 2017 року о 09.00 год. в залі суду за адре-
сою: 32400, Хмельницька область. м. Дунаївці, вул. Красінських,
11.

В разі неявки відповідача в судове засідання або неповідом-
лення про причину неявки справа буде розглянута за наявними
матеріалами за його відсутності (заочний розгляд).

Голова райсуду В.М. Шклярук

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як
відповідача Корнєву Катерину Сергіївну в судове засідання,
яке відбудеться 17.01.2017 року о 10 год. 00 хв. в примі-
щенні Вінницького міського суду Вінницької області за ад-
ресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. 33. Справа
за позовом BMP до Вінницької РДА, Джеджули Л.В., Кор-
нєвої К.С., треті особи: Держземагентство у Вінницькому
районі, приватний нотаріус Вінницького міського нотарі-
ального округу Стеблюк Н.В., про визнання недійсними
державного акта на право власності на земельну ділянку
та договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Справу розглядає суддя Прокопчук А.В.
Явка відповідача є обов’язковою. У випадку неявки в су-

дове засідання, справу буде розглянуто за її відсутності.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи за позовом Радик Ірини
Володимирівни до Соловода Сергія Івановича про ро-
зірвання шлюбу відбудеться 23 січня 2017 р. о 09.30
год. в приміщенні суду (03113, м. Київ, вул. Шутова,
1, каб. 19) під головуванням судді Куш нір С.І.

У судове засідання викликається як відповідач Со-
ловод Сергій Іванович.

В разі вашої неявки, справу буде розглянуто у
вашу відсутність.

Суддя С.І. Кушнір

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання Когут Ольгу Василівну
(04.09.1979 р.н.), зареєстровану в м. Дунаївці, вул. Ст.
Разіна, 19, Хмельницької області, як відповідачку по ци-
вільній справі № 674/1513/16-ц пров. № 2/674/847/16 за
позовом Когут Ігоря Павловича до Когут Ольги Васи-
лівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 19 січня
2017 року об 11.00 год. в залі суду за адресою: 32400,
Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Красінських, 11.

В разі неявки відповідача в судове засідання або не-
повідомлення про причину неявки справа буде розгля-
нута за наявними матеріалами за її відсутності (заочний
розгляд).

Суддя В.М. Артемчук

Гайсинський районний суд Вінницької області повідом-
ляє, що розгляд справи за позовом Сисова Владислава
Сергійовича в інтересах Лукашкіна Олексія Аркадійовича
до Кравця Олександра Івановича про стягнення боргу за
договором позики відбудеться 13.02.2017 року о 09 год.
30 хв. в приміщенні Гайсинського районного суду Вінниць-
кої області, за адресою: м. Гайсин, вул. Соборна, 47.

У разі неявки в судове засідання відповідача Кравця
Олександра Івановича, 29.07.1984 р.н., останнє відоме
місце проживання: с. Краснопілка Гайсинського району
Вінницької обл., без поважних причин, справу може бути
розглянуто без нього з постановленням заочного рішення.

Суддя О.В. Бондар

Житомирський районний суд Житомирської об-
ласті викликає як відповідача Ель Хожейрі Ахмад
Абдул Гані у цивільній справі № 278/2029/16-ц за по-
зовом Безпечної Надії Леонідівни до Ель Хожейрі
Ахмад Абдул Гані про стягнення пені за простро-
чення сплати аліментів.

У разі неявки у судове засідання відповідача без
поважних причин, розгляд справи відбудеться за
його відсутності на підставі наявних доказів.

Розгляд справи відбудеться 26 січня 2017 року о
12.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Жито-
мир, вул. Покровська, 90, каб. 13.

Суддя О.М. Дубовік

Макарівський районний суд Київської області ви-
кликає за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Рос-
товського, б. 35, на 22.02.2017 року на 09.00 годину
як відповідача Можаровську Світлану Цезарівну по
цивільній справі № 370/2012/16-ц за позовом Можа-
ровської Ольги Прокопівни до Можаровської Світ-
лани Цезарівни про стягнення аліментів.

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

Суддя Н.Б. Мазка

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської
області викликає Свєтлова Сергія Дмитровича, останнє ві-
доме місце реєстрації якого: Дніпропетровська область, м. Ні-
кополь, вул. Шевченка, 218, кв. 10, на 24 січня 2017 р. о 15.00
год. у приміщення суду (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201,
суддя Рунчева О.В.) як відповідача по цивільній справі
№182/5743/16-ц (№ провадження 2/0182/3981/2016) за по-
зовом Свєтлової Парасковії Никифорівни до Свєтлова Сер-
гія Дмитровича, Мороза Євгенія Івановича про визнання
права власності на 1/2 частину квартири за набувальною
давністю. У разі неявки в судове засідання відповідача та
невиконання обов’язку повідомити суд про причини не-
явки, справу буде розглянуто за його відсутності та поста-
новлено заочне рішення суду. 

Суддя Рунчева О. В.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Бардашевського Олега Вікторовича та Бардашев-
ського Віктора Володимировича як обвинувачених у
кримінальному провадженні № 296/12587/15-к по
обвинуваченню у вчиненні злочину, в судове засі-
дання, що відбудеться 02.02.2017 року о 14.10 год. у
приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний,
1, зал 1-К (300), головуючий суддя Скрипка О.В.

Явка обвинувачених в судове засідання обов’яз-
кова.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Ванецян Каріне Тігра-
нівну як відповідачку в судове засідання по цивільній
справі № 426/10608/16-ц за позовною заявою ТОВ
«Порше Лізинг Україна» до Ванецян Каріне Тігранівни
про стягнення заборгованості та збитків відповідно до
договору про фінансовий лізинг № 00008520 від
06.09.2013 року, що відбудеться 23 січня 2017 року о
09.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Мозгового Юрія Дмитровича, 24.07.1961
р.н., та Мозгову Тетяну Анатоліївну, 27.11.1965 р.н.,
у судове засідання, яке призначене на 15 год. 15 хв.
13 січня 2017 року, для розгляду цивільної справи
№ 319/1587/16-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк»
до Мозгового Юрія Дмитровича та Мозгової Тетяни
Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26-а, смт Більмак Більмацького району
Запорізької області.

Суддя Ю. М. Горбачов

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Горлова Миколу Миколайовича,
03.08.1955 р.н., та Горлову Валентину Миколаївну,
06.07.1961 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 16 год. 30 хв. 12 січня 2017 року для розгляду ци-
вільної справи № 319/1596/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Правекс-Банк» до Горлова Миколи Миколайовича
та Горлової Валентини Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт
Більмак Більмацького району 3апорізької області.

Суддя Ю. М. Горбачов

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Кравченка Сергія Володимировича,
31.07.1972 р.н., та Кравченко Олену Вікторівну,
27.06.1975 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 17 год. 00 хв. 12 січня 2017 року для розгляду ци-
вільної справи № 319/1590/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Правекс-Банк» до Кравченка Сергія Володимиро-
вича та Кравченко Олени Вікторівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Біль-
мак Більмацького району 3апорізької області.

Суддя Ю. М. Горбачов

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Антонова Олександра Миколайовича,
06.04.1966 р.н., та Антонову Олену Михайлівну,
20.08.1979 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 16 год. 00 хв. 12 січня 2017 року для розгляду ци-
вільної справи № 319/1594/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Правекс-Банк» до Антонова Олександра Миколайо-
вича та Антонової Олени Михайлівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Біль-
мак Більмацького району 3апорізької області.

Суддя Ю. М. Горбачов

Апеляційний суд м. Києва викликає Вольську Олену
Володимирівну (останнє відоме місце проживання:
01032, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 27-б, кв. 36) у су-
дове засідання по справі за апеляційною скаргою пред-
ставника Тимченко Надії Дмитрівни — Авраімова Антона
Анатолійовича на рішення Шевченківського районного
суду м. Києва від 11 лютого 2016 року в справі за позо-
вом Тимченко Анастасії Миколаївни до Вольської Олени
Володимирівни, Тимченко Надії Дмитрівни про визнання
договору недійсним в частині покупця, визнання покуп-
цем за договором купівлі-продажу та визнання права
власності, призначене в приміщенні суду (вул. Солом’ян-
ська, 2-А, м. Київ) 26 січня 2017 року на 11 год. 20 хв.

Суддя Білич І. М.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідачку Шіпс Ірину Дмитрівну на розгляд ци-
вільної справи за позовом Шіпса Норберта Ебер-
гарда до Шіпс Ірини Дмитрівни про розірвання
шлюбу.

Розгляд справи відбудеться 24.01.2017 року о 16
год. 30 хв. у приміщенні Деснянського районного
суду м. Києва (02225, м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 32).

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто без вашої участі.

Суддя Галась І. А.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідача Кирпу Антона Володимировича, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Васильків-
ська, буд. 27/1, кв. 16, у судове засідання, що при-
значено на 18 січня 2017 року о 10 годині 30 хвилин
у цивільній справі № 752/8924/16-ц, провадження по
справі 2/752/4087/16 за позовом Обушака Івана Ана-
толійовича до Кирпи Антона Володимировича про
стягнення боргу за договором позики.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 3-а, кабінет
№ 6.

Суддя А. В. Шумко

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Щура A.M. про
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Щур Андрій Михайлович,
14.03.1988 року народження, місце реєстрації: 85670, До-
нецька область, м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 28, кв.
25.

Справу призначено до розгляду на 10.50 годину 11 січня
2017 року.

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

Суддя Дочинець С. І.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Полив’яного
А.В. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Полив’яний Андрій Валерійович,
12.04.1977 року народження, останнє відоме місце про-
живання: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул.
Шахтарська, буд. 10, кв. 69. Справу призначено до роз-
гляду на 10.40 годину 11 січня 2017 року.

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

Суддя Дочинець С. І.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає
Гавриленка Романа Анатолійовича в судове засідання
по цивільній справі за позовною заявою Гавриленко
Юлії Аркадіївни до Гавриленка Романа Анатолійовича
про розірвання шлюбу, яке призначене до слухання
на 19 січня 2017 року о 09 год. 15 хв. у каб. № 213
суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних
причин, розгляд справи буде проведено за вашої
відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя О. М. Сегеда

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 17.01.2017 року о 14 год.
00 хв., каб. № 48, відповідачку Плотнік Марію Олек-
сандрівну по цивільній справі №333/5599/16-ц за по-
зовом Куропата О.О. до Плотнік М.О. про стягнення
боргу.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за її відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя І. Й. Наумова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 28 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +2    -3      +2    -3
Житомирська +2    -3      +2    -3
Чернігівська +2    -3      +2    -3
Сумська +2    -3      +2    -3
Закарпатська +2    -3      +2    -3
Рівненська +2    -3      +2    -3
Львівська +2    -3      +2    -3
Івано-Франківська +2    -3      +2    -3
Волинська +2    -3      +2    -3
Хмельницька +2    -3      +2    -3
Чернівецька +2    -3      +2    -3
Тернопільська +2    -3      +2    -3
Вінницька +2    -3      +2    -3

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3      +2     -3
Кіровоградська +2      -3      +2     -3
Полтавська +2      -3      +2     -3
Дніпропетровська +2      -3      +2     -3
Одеська +2      -3        0    +5
Миколаївська +2      -3      +2     -3
Херсонська +2      -3      +2     -3
Запорізька +2      -3      +2     -3
Харківська +2      -3      +2     -3
Донецька +2      -3      +2     -3
Луганська +2      -3      +2     -3
Крим +2      -3      +1    +6
Київ -1     +1      -1    +1

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

оголошення

Уваги і підтримки
вистачило всім

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

ДІД МОРОЗ-2017. П’ятнадцятий рік поспіль у Запоріжжі про-
водять міську благодійну акцію для дітей з обмеженими можли-
востями. Цього разу біля Запорізької міськради зібралося од-
разу 70 Дідів Морозів, які після напутнього слова від заступника
Запорізького міського голови Анатолія Пустоварова вирушили
по всьому місту, аби поздоровити з Новорічними і Різдвяними
святами маленьких запоріжців, які за станом здоров’я не мо-
жуть вийти з дому.

Подарунки цього дня отримали 160 діток з обмеженими мож-
ливостями. Також в рамках акції «Дід Мороз-2017» в місцевому
Будинку культури «Титан» та Запорізькому державному цирку
відбулися новорічні вистави, які відвідали 2,5 тисячі діток. Усьо-
го на проведення новорічних свят для дітей, нужденних у соці-
альній підтримці, із міського бюджету було надано понад 140 ти-
сяч гривень.

Заходи для своїх підопічних організували фахівці Центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Перед Новим роком
діти з сімей, які опинилися в складних сімейних обставинах, у
тому числі й діти переселенців, узяли участь у святкових захо-
дах у театрі юного глядача, міських палацах культури. Пройшли
святкові заходи й у відділеннях соціальної реабілітації дітей-ін-
валідів Запорізького міського територіального центру соціаль-
ного обслуговування. Для них також були підготовлені новорічні
програми. Разом з батьками вихованці взяли участь у цікавих
іграх, запальних хороводах. Улюблені персонажі створювали
святковий настрій, запрошуючи дітей до цікавого світу казки.

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ПТАШИНЕ ДІЙСТВО. Остан-
німи грудневими днями жителі 
с. Вільховець, що в Борщівсько-
му районі на Тернопільщині, ма-
сово прямують до річки Дністер. І
все заради своєрідного видови-
ща. Якого? Напевно, найкраще
сказати рядками відомої сучасної
пісні: «Прилетіли лебеді, сіли на

воді, звеселили ласкою очі моло-
ді». Зрештою, не лише хлопців і
дівчат потішили. Подивитися на
велику лебедину зграю прихо-
дять і люди старшого віку, матері
на візочках привозять сюди своїх
малюків.

У місцевій крамниці навіть чер-
ствий хліб розкупили. Бо й
справді, як іти до лебедів без гос-
тинця?! Знана українська поете-
са Ганна Костів-Гуска теж любу-

валася лебединою поважністю,
вірністю, красою. Каже, хлібом
уже не вельми хочуть смакувати.
Тож сільські жителі несуть їм
зерно пшениці, кукурудзи. 

Отже, теплий південь ці великі
граційні птахи поміняли на зимо-
ве Тернопілля. Примітно, що кіль-
кість лебедів на тутешніх дністро-
вих водах збільшується, хоч річку
затягує кригою. Якщо протягом
минулого тижня тут плавали по-

над 70 птахів, то вже в неділю на-
лічили їх аж 124. До слова, не всі
з них білі, є й четверо чорних ле-
бедів. Вільхівчани такого лебеди-
ного дійства в своїй окрузі не
пригадують. У цьому запевнив
83-річний односелець, який, звіс-
но, також прийшов пригостити
цих прекрасних птахів. Інший  чо-
ловік стверджує, що на нозі од-
ного з лебедів бачив кільце з на-
писом «Польща». 

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк
(Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до ТОВ «Фірма
«Престиж», Артамонова Олександра Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідач по справі Артамонов
Олександр Анатолійович (зареєстрований за адресою: 83000, м. До-
нецьк, вул. Прожекторна, 11/132) викликається на 30 грудня 2016 року
о 09.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н. В. Нємиш

Прилетіли лебеді на зимове Тернопілля

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

«Ігри Героїв» — це всеук-
раїнський проект, який

об’єднав поранених бійців —
учасників АТО та цивільних
осіб з інвалідністю в різних
куточках країни. Минулої су-
боти в Києві відбувся фінал
турніру, мета якого, зокрема,
— вшанування героїв бороть-
би українського народу за не-
залежність і територіальну
цілісність держави.

Турнір, започаткований
громадською ініціативою
«Спільна перемога», прово-
дився під егідою Мінмолодь-
спорту як змагання з кросфі-
ту — запатентованої програ-
ми вправ на силу та витрива-
лість, що складається пере-
важно з добірки аеробних

вправ, руханок та важкої ат-
летики. Його попередні від-
бірні етапи відбулися у кіль-
кох українських містах: Киє-
ві, Харкові, Дніпрі, Миколаєві
та Львові.

Попри  змагальну складо-
ву, цей проект має на меті
продемонструвати незламну
силу волі та міцність духу ук-
раїнських воїнів, наголосив
під час урочистого відкриття
турніру міністр молоді та
спорту Ігор Жданов.

«Кожен з вас показує, як
можна здолати важкі випро-
бування через волю, не-
стримну енергію, боротьбу,
інколи, можливо, з собою.
Низький уклін кожному з на-
ших ветеранів за те, що не
здаються, продовжують жи-
ти, боротися, надихати ін-
ших!» — зазначив міністр.

Він також висловив вдяч-
ність громадській ініціативі
«Спільна перемога», волонте-
рам, спонсорам і меценатам
та наголосив, що Мінмолодь-
спорту й надалі підтримува-
тиме подібні національно-па-
тріотичні заходи.

Автор проекту «Ігри Геро-
їв» Євген Коваль подякував
Мінмолодьспорту за вагомий
внесок у проведення турніру
та побажав учасникам не зу-
пинятися на досягнутому,
підкорювати нові вершини. У
фінальних змаганнях «Ігор
Героїв» узяли участь майже
50 атлетів —ветеранів АТО,
які були поранені та стали ін-
валідами внаслідок бойових
дій.

Змагалися спортсмени у
чотирьох категоріях: перша
— атлети на протезах, друга

категорія — бійці з поранен-
нями, третя та четверта кате-
горії — бійці на колясках та
атлети на протезах,  які скла-
дали командний залік.

Виконуючи комплекс фіт-
нес-вправ на тренажерах та
зі спортивними снарядами,
учасники продемонстрували
високу фізичну підготовку та
витривалість. Наснаги їм до-
давали щирі оплески та під-
тримка вщерть заповненого
залу глядачів.

До організації заходу та-
кож долучилися Міноборони,
Комітет ВРУ з питань сім’ї,
молодіжної політики, спорту
та туризму, КМДА та чис-
ленні громадські організації,
зокрема: ВО «Ветерани за
Україну», ГО «Відкриті мож-
ливості», «Український про-
стір», «Крила Фенікса».

Герої не здаються
НЕЗЛАМНІ. У столичному Палаці спорту відбулися
завершальні змагання з кросфіту 

Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»

ДІТИ І М’ЯЧ. Київський мі-
ський голова Віталій Кличко та
голова національної футболь-
ної федерації Андрій Павелко
підписали угоду про співпрацю
між Асоціацією міст України та
ФФУ у розвитку дитячого фут-
болу, будівництві та експлуата-
ції спортивних споруд.

«Нельсон Мандела колись
сказав, що спорт має силу змі-
нювати світ. І дуже добре, що
у нас спорт розвивається, а
один з найулюбленіших видів
— футбол — притягує мільйо-

ни вболівальників. Украй важ-
ливо, що наші діти матимуть
змогу рости здоровими та
гармонійно розвинутими», —
зазначив Віталій Кличко.

Згідно з угодою Асоціація
міст забезпечує організацію
будівництва та експлуатацію
спортивних споруд на терито-
рії міст-членів, інвентаризацію
футбольних полів і визначає
потреби у забезпеченні спор-
тивним інвентарем та облад-
нанням.

А ФФУ надасть методичний
супровід, здійснить контроль і
нагляд за дотриманням під час
будівництва, експлуатації фут-

больних споруд, інвентаризації
футбольних полів законодав-
ства України, статутних і рег-
ламентних документів ФІФА,
УЄФА та ФФУ, а також підтри-
має проекти, спрямовані на
розвиток футболу, зокрема
серед дітей і молоді.

У межах договору відбу-
деться також інвентаризація
футбольних полів загальноос-
вітніх шкіл, за результатами
якої визначать потреби у за-
безпеченні спортивним інвен-
тарем та обладнанням.

«Ми дякуємо Асоціації міст
України за розуміння важли-
вості співпраці між ФФУ та мі-

ськими громадами. Підписан-
ня договору дасть новий по-
штовх розвитку в українських
містах футбольної інфраструк-
тури», — наголосив Андрій Па-
велко.

У коментарі журналістам Ві-
талій Кличко зазначив, що
столиця планує відкрити кіль-
ка стадіонів у 2017 році. Фінан-
сування цих намірів здійсню-
ватимуть із кількох джерел.
Так, кошти на розвиток спор-
тивної інфраструктури закла-
дено у міському  бюджеті, та-
кож залучатимуть кошти ін-
весторів і  футбольної федера-
ції.

З двору до футбольного престолу 
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У наших бійців є незламний дух, який веде до перемог на усіх фронтах


