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Економіка України
за січень — листопад
2016 року

Барак Обама попрощався
із президентством
і прихильниками.
Світ готується до
«пришестя Трампа»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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Едгарс рінкЕвичс:
«Дії Росії
в Україні — це
грубе порушення
міжнародного
права
і серйозний
виклик
принципам ООН».

Чи стане нова
стипендія стимулом?
Фото Володимира ЗAЇКИ

ЦИТАТА ДНЯ

№5 (5874)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Міністр закордонних справ Латвії про мирне
врегулювання ситуації на Донбасі на основі поваги
до незалежності й територіальної цілісності України

Потенціал
використано на 57%
ЕКСПОРТ ЗЕРНОВИХ. З початку 2016/2017 маркетингового
року Україна експортувала 23 072 тисячі тонн зерна. Цей показник
на 1448 тисяч тонн більший, ніж за аналогічний попередній період.
Загалом прогнозну пропозицію зерна у 2016/2017 році сформовано на рівні 71,6 мільйона тонн, з яких 64,2 мільйона — виробництво, 7,1 мільйона — перехідні залишки, 0,37 мільйона —
імпорт. За культурами пропозиція зерна така: кукурудза — 29,1
мільйона тонн, пшениця — 28,8 мільйона тонн, ячмінь — 10,1 мільйона тонн, жито — 0,45 мільйона тонн, гречка — 0,197 мільйона
тонн, на інші товарні позиції припадає 3 мільйони тонн.
Беручи до уваги, що потреба для внутрішнього споживання становить 23,5 мільйона тонн зерна, експортний потенціал зберігається на рівні 40,2 мільйона тонн, який вже використано на 57%,
повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

ЦИФРА ДНЯ
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2%
зростання національної економіки України
прогнозує Світовий банк у 2017 році

ВИЩА ШКОЛА. В університетах оновлюють стипендіальні

комісії та починають формувати рейтинги студентів

Заробітна плата у конвертах відійде в минуле
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр пообіцяв зміни у сфері зайнятості та пригрозив

роботодавцям за обхід виплат мінімалки штрафами
Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»
ерше цьогорічне зібрання
Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман розпочав розглядом
нової державної політики у сфері
зайнятості. Він не відкрив уже ні
для кого таємниці ні фразою про
збільшення рівня доходів україн-

П

ців, ні переносом цього завдання
у пріоритетну площину дій уряду. Для досягнення такої цільової
мети КМУ швидко дав життя робочій групі. На її плечі ляже відповідальна й копітка робота, суть
якої полягає в нарахуванні на
практиці підвищеної вдвічі мінімальної заробітної плати. Із такими структурними підланками

уряду стикатимуться регіони.
Робочі групи працюватимуть в
усіх містах та областях нашої
країни. Главу уряду інформуватиме щодо успіхів та можливих
ухилень у діях можновладців і
підприємців
віце-прем’єр-міністр Павло Розенко. Прем’єрові
найцікавіше бачити показники у
цифрах. Він щотижня озвучува-

тиме статистичні дані та аналізуватиме стан справ із виплатами
мінімальної зарплати.
«Найближчим часом ми запровадимо комунікаційні можливості для людей, щоб вони мали
змогу нам повідомляти, де і на
якому підприємстві не виплачують, занижують чи приховують
заробітну плату, — уточнив Во-

лодимир Гройсман. — Ми доведемо це рішення до повноцінної
реалізації у всіх куточках країни. Я досягну того, щоб кожен роботодавець належно оцінював
роботу найманого працівника. Нічого страшного немає в тому, що власник
бізнесу трохи менше зароблятиме».
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 грудня 2016 р. № 1007-р
Київ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 грудня 2016 р. № 1015-р
Київ

Про підписання Угоди про фінансування спільної операційної
програми прикордонного співробітництва
«Басейн Чорного моря 2014—2020 роки»

Про затвердження плану заходів щодо забезпечення здійснення
повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади
Національним агентством з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від корупційних
та інших злочинів

Схвалити проект Угоди про фінансування спільної операційної програми прикордонного співробітництва «Басейн
Чорного моря 2014—2020 роки».
Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі Кубіва Степана
Івановича підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 грудня 2016 р. № 1008-р
Київ

Про підписання Угоди про фінансування програми
«Підтримка комплексного реформування державного управління
в Україні»
Схвалити проект Угоди про фінансування програми «Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні».
Уповноважити Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України КлимпушЦинцадзе Іванну Орестівну підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Оголошення про проведення аукціону №37-УМВБ з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»
19.01.2017 р. о 15-30 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна
біржа» відбудеться аукціон №37-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно
постанови КМУ №570 від 16.10.14 р.
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
Поз.

Продавець

Видобуток

Обсяг, що
Стартова ціна Cтартова вартість
Загальна
міститься в К-сть лотів,
Загальний
за 1 тонну
вартість, грн.
одного лоту, грн
одному лоті,
обсяг, тонн
одиниць
(з ПДВ)*, грн.
(з ПДВ)
(з ПДВ)
тонн

1

ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ

50

6

16 936,63

846 831,50

300

5 080 989,00

2

ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ

100

5

16 936,63

1 693 663,00

500

8 468 315,00

3

ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ

150

6

16 936,63

2 540 494,50

900

15 242 967,00

4

ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ

20

14

16 936,63

338 732,60

280

4 742 256,40

5

ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ

40

12

16 936,63

677 465,20

480

8 129 582,40

6

ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ

200

6

16 936,63

3 387 326,00

1 200

20 323 956,00

7

ПАТ "Укрнафта"

Качанівський ГПЗ

20,00

10

16 955,91

339 118,20

200,00

3 391 182,00

8

ПАТ "Укрнафта"

Качанівський ГПЗ

40,0

5

16 955,91

678 236,40

200,00

3 391 182,00

9

ПАТ "Укрнафта"

Качанівський ГПЗ

200

8

16 955,91

3 391 182,00

1 600

27 129 456,00

10

ПАТ "Укрнафта"

Качанівський ГПЗ

20

20

16 929,66

338 593,20

400

6 771 864,00

11

ПАТ "Укрнафта"

Качанівський ГПЗ

40

50

16 929,66

677 186,40

2 000

33 859 320,00

12

ПАТ "Укрнафта"

Качанівський ГПЗ

200

17

16 929,66

3 385 932,00

3 400

57 560 844,00

13

ПАТ "Укрнафта"

Долинський ГПЗ

80

1

16 886,74

1 350 939,20

80

1 350 939,20

14

ПАТ "Укрнафта"

Долинський ГПЗ

200

7

16 886,74

3 377 348,00

1 400

23 641 436,00

Умови транспортування
залізницею:EXW - Гнідинцівський
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІІ декади січня 2017р. лютий 2017р. Термін відвантаження ІІІ
декада січня 2017р.- лютий 2017р.
залізницею:EXW - Гнідинцівський
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІІ декади січня 2017р. лютий 2017р. Термін відвантаження ІІІ
декада січня 2017р.- лютий 2017р.
залізницею:EXW - Гнідинцівський
ГПЗ(Інкотермс - 2010).Обсяги
виробництва ІІІ декади січня 2017р. лютий 2017р. Термін відвантаження ІІІ
декада січня 2017р.- лютий 2017р.
автотранспортом: EXW Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010)
Обсяги виробництва ІІІ декади січня
2017р. - лютий 2017р. Термін
відвантаження ІІІ декада січня 2017р.лютий 2017р.
автотранспортом: EXW Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс 2010)Обсяги виробництва ІІІ декади
січня 2017р. - лютий 2017р. Термін
відвантаження ІІІ декада січня 2017р.лютий 2017р.
автотранспортом: EXW Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010)
Обсяги виробництва ІІІ декади січня
2017р. - лютий 2017р. Термін
відвантаження ІІІ декада січня 2017р.лютий 2017р.
автотранспортом:EXW - Качанівське
в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс 2010). Обсяги виробництва ІІІ декади
січня 2017р. - лютий 2017р. Термін
відвантаження ІІІ декада січня 2017р.лютий 2017р.
автотранспортом:EXW - Качанівське
в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс 2010). Обсяги виробництва ІІІ декади
січня 2017р. - лютий 2017р. Термін
відвантаження ІІІ декада січня 2017р.лютий 2017р.
автотранспортом:EXW - Качанівське
в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс 2010). Обсяги виробництва ІІІ декади
січня 2017р. - лютий 2017р. Термін
відвантаження ІІІ декада січня 2017р.лютий 2017р.
автотранспортом:EXW - ГлинськоРозб. в-во. Качанівського
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІІ декади січня 2017р. лютий 2017р. Термін відвантаження ІІІ
декада січня 2017р.- лютий 2017р.
автотранспортом:EXW - ГлинськоРозб. в-во. Качанівського
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІІ декади січня 2017р. лютий 2017р. Термін відвантаження ІІІ
декада січня 2017р.- лютий 2017р.
автотранспортом:EXW - ГлинськоРозб. в-во. Качанівського
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІІ декади січня 2017р. лютий 2017р. Термін відвантаження ІІІ
декада січня 2017р.- лютий 2017р.
автотранспортом:EXW - Долинський
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІІ декади січня 2017р. лютий 2017р. Термін відвантаження ІІІ
декада січня 2017р.- лютий 2017р.
автотранспортом:EXW - Долинський
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІІ декади січня 2017р. лютий 2017р. Термін відвантаження ІІІ
декада січня 2017р.- лютий 2017р.

Загальний обсяг, тонн: 12 940
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 219 084 289,00

ПАТ "Укрнафта"

* - Ціна з ПДВ включає акцизний податок. Акцизний податок з 01 січня 2017 року складає 52 євро за 1000 літрів.
1) умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський
ГПЗ(Інкотермс - 2000). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною
організацією.
2) Продавець проводить відвантаження оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті
організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна
біржа", що затверджений протоколом Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р.,
ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 18.01.2017 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,
1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39, кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинуваченого Бєлавєнцева Олега Євгеновича для розгляду кримінального провадження,
внесеного до ЄРДР за № 42016000000002290 відносно Бєлавєнцева Олега Євгеновича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27,
ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст.
28, ч. 2 ст. 437 КК України та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 16.01.2017 р. о
14.00 год. в приміщенні Святошинського районного
суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27А.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального
судового провадження.
Суддя М.О. Оздоба

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Васильків
Жилбуд» у судове засідання як відповідача
у справі за позовом Казанової Тетяни Григорівни до Товариства з обмеженою відповідальністю «Васильків Жилбуд» про
стягнення заборгованості, яке призначено на
16 січня 2017 року о 14 год. 30 хв. і відбудеться за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, суддя Ковбель
М.М.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове
засідання без поважних причин, воно буде
проведено у вашу відсутність, а відповідно
до ч. 9 статті 74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час і місце
розгляду справи.

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення здійснення повноважень та виконання функцій органу виконавчої влади Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що додається.
2. Міністерствам, центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Із планом заходів можна ознайомитися на сайті «УК».
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 листопада 2016 р. № 1067-р
Київ

Про погодження реорганізації дочірньої компанії «Газ України»
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Погодитися з пропозицією Міністерства економічного розвитку і торгівлі щодо погодження рішення правління
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» стосовно реорганізації дочірньої компанії «Газ України»
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (код згідно з ЄДРПОУ 31301827) шляхом її приєднання до
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (код згідно з ЄДРПОУ 20077720).
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 16 січня
2017 року о 08.00 годині в приміщенні Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, 62,
Тимошенко Артема Андрійовича (останнє відоме місце реєстрації - Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Партизанська, буд. 12) як відповідача по цивільній справі
№ 742/3746/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тимошенка Артема Андрійовича про стягнення заборгованості.
Суддя Коротка А.О.
Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 16 січня
2017 року о 08.30 годині в приміщенні Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, 62, Федірко
Людмилу Миколаївну (останнє відоме місце реєстрації:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Боброва, буд. 84, кв.
3)
як
відповідача
по
цивільній
справі
№ 742/3590/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Федірко Людмили Миколаївни про стягнення заборгованості.
Суддя Коротка А.О.
Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 24 січня
2017 року о 08.00 годині в приміщенні Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, 62,
Куриленко Тетяну Вікторівну (останнє відоме місце реєстрації: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с.Канівщина,
вул. Степанюка, буд. 76) як відповідача по цивільній справі
№ 742/3911/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Куриленко Тетяни Вікторівни про стягнення заборгованості.
Суддя Коротка А.О.
Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 16 січня
2017 року о 09.00 годині в приміщенні Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, 62,
Дорофеєва Валентина Олександровича (останнє відоме
місце реєстрації: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Перемоги, буд. 71) як відповідача по цивільній справі
№ 742/3852/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дорофеєва Валентина Олександровича про стягнення заборгованості.
Суддя Коротка А.О.
Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 16 січня
2017 року о 09.30 годині в приміщенні Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, 62,
Іванченко Катерину Володимирівну (останнє відоме місце
реєстрації: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська,
буд. 347в, кв. 1) як відповідача по цивільній справі
№ 742/3487/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Іванченко Катерини Володимирівни про стягнення заборгованості.
Суддя Коротка А.О.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Рижка В.В. про стягнення
заборгованості.
Відповідач по справі Рижко Володимир
Віталійович, який проживає за адресою:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Голубина, б. 16А, викликається на 08.20 годину 16 січня 2017 року до суду 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 І. О. Сидоренко
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Товарна біржа «Українська енергетична біржа»
проводить біржовий аукціон № 57СГ-УЕБ
з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку
Аукціон відбудеться 19 січня 2017 року об 11:00 год.
за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ
4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 12 200,000 т, ресурс січня-лютого 2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії
ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 50 лотів, обсяг 1 лоту
– 40 т, заг.обсяг – 2000 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 16 891,10 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий
скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає
вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція
№ 2: 100 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 4 000 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –
16 850,43 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний
для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає
вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція
№ 3: 125 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 5000 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –
16 939,84 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам
ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу
та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 4: 30 лотів, обсяг 1
лоту – 40 т, заг.обсяг – 1200 т, транспортування автотранспортом.
Стартова ціна за 1 тонну – 16769,11 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 20.01.2017 р.- 20.02.2017 р. За результатами аукціону
переможці і продавець укладають двосторонні договори купівліпродажу. Постачання скрапленого газу здійснюється у січні-лютому 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно
забезпечує та оплачує послуги по наливу та транспортуванню
скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі
на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в
аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує
уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф.
8 та закінчується 18.01.2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі:
1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614,
код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум
Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні
покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та
надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за
місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ,
вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77.
е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим
роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.
Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
спеціального досудового розслідування
Обвинувачений Рудік Павло Миколайович, 29.04.1965 р.н.,
відповідно до вимог ст. 314 КПК України викликається об 11.00
год. 16 січня 2017 року до Куп’янського міськрайонного суду
Харківської області за адресою: Харківська область,
м. Куп’янськ, пл. Центральна, 16-а, для проведення судового засідання у провадженні №1-кп/628/336/16р., справа
№628/3745/16-к. Поважні причини неприбуття особи на виклик
суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття
обвинуваченого передбачені статтями 139, 223 КПК України.

Суддя О. О. Волчек

Шевченківський районний суд м. Києва
викликає Благодатну Олену Юріївну,
17.07.1977 року народження, як обвинувачену для проведення підготовчого судового засідання по кримінальному
провадженню №42016000000002454 внесеного до ЄРДР 20.09.2016 року відносно
Благодатної Олени Юріївни у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, яке призначено на 15 год. 00 хв. 16 січня 2017 року.
У разі неявки обвинуваченої до суду,
оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження
буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Уточнення
В оголошенні, надрукованому в № 3
«УК» від 06.01.2017 р. Оріхівський райсуд
Запорізької обл. за позовом відділення
Фонду від нещасних випадків викликає
Бражник Ніну Іванівну (Суддя Гуцал О.П.),
правильно читати:
судове
засідання
відбудеться
16.01.2017 р. о 10.00 год.

Втрачений паспорт

серії ТТ № 048795, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в місті
Києві 15 квітня 2011 року, зареєстрований на ім’я Самусєвої Ольги
Петрівни,
Суддя О. А. Голуб вважати недійсним з 10.01.2017 р.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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документи
ПОВІСТКА
Підозрюваний(на)
Бєлоглазова
Ірина
Костянтинівна
Білоус Марина
Олександрівна
Гаврилюк Марія
Павлівна
Гайворонський
Володимир
Іванович
Гризодубова
Анастасія
Миколаївна

вул. Більшовицька, б. 26,
15.06.1954 кв. 4, м. Сімферополь,
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
23.03.1979 29/11, м. Сімферополь,
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
22.11.1964 29/11, м. Сімферополь,
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
18.03.1960 29/11, м. Сімферополь,
АР Крим
вул. Павленка, 25, кв. 3,
18.01.1978
м. Сімферополь, АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
29/11, м. Сімферополь,
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
29/11, м. Сімферополь,
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
29/11, м. Сімферополь,
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
29/11, м. Сімферополь,
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
29/11, м. Сімферополь,
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
29/11, м. Сімферополь,
АР Крим
вул. Мате Залки, 7б,
кв.104, м. Сімферополь,
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
29/11, м. Сімферополь,
АР Крим

Іллічов Микола
Миколайович

09.09.1980

Іщенко Ірина
Анатоліївна

06.03.1974

Колосова Ганна
Геннадіївна

27.06.1973

Куртлушаєв
Мурат
Ісмаілович

15.10.1977

Лагутіна Наталя
Михайлівна

18.02.1974

Ловягіна Юлія
Юріївна

23.01.1975

Осоченко Інеса
Костянтинівна

19.09.1970

Пєтухову Надію
Семенівну

18.01.1954

Радвановська
Юлія
Анатоліївна

вул. Хрустальова, б. 97,
14.09.1981
кв. 94, м. Севастополь

Тітков Сергій
Якович
Толпиго
Валентина
Іванівна
Долгополов
Андрій
Миколайович
Паніна Павліна
Євгенівна
Петрова Юлія
Вікторівна
Кисельов Євген
Михайлович
Захарова
Катерина
Павлівна
Хожаінова
Оксана
Василівна
Бистрякова
Діанна
Святославівна

вул. О. Невського/Річна,
15.03.1952 29/11, м. Сімферополь,
АР Крим
вул. О. Невського/Річна,
01.01.1952 29/11, м. Сімферополь,
АР Крим
15.02.1959

вул. Воровського, 16,
м. Сімферополь, АР Крим

42016000000002781

42016000000002782

42016000000002784

42016000000002812

42016000000002783

42016000000002817

42016000000002610

42016000000002822

42016000000002761

42016000000002826

42016000000002627

42016000000003300

42016000000003301

42016000000002846

42016000000002845

42016000000002847

42016000000000023

вул. К. Маркса, 17,
42016000000002388
м. Сімферополь, АР Крим
вул. 30-річчя Перемоги,
19, смт Совєтський,
16.11.1975
42016000000002779
Совєтського району,
АР Крим
вул. Свердлова, 4, м. Керч,
23.01.1962
42016000000003297
АР Крим
26.01.1972

11.03.1977

вул. Свердлова, 4, м. Керч,
42016000000002849
АР Крим, Україна

24.10.1976

вул. Руська, 6,
м. Феодосія, АР Крим

42016000000002780

25.05.1973

вул. Свердлова, 1,
м. Феодосія, АР Крим

42016000000002385

Охота Яніна
Валеріївна

вул. Будівельників, буд. 9,
кв. 104, смт Молодіжне,
16.07.1983
Сімферопольського
району, АР Крим

Лісовська
Валентина
Володимирівна

27.12.1949

вул. Леніна, 71, м. Судак,
АР Крим

42016000000002448

42016000000002387

відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 16 січня 2017 року з 09 год. 00
хв. до 18 год. 00 хв. до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді,
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Асанова У.С. у кабінет №713 за адресою: бульвар Лесі Українки, 26а, м. Київ (тел. 044-200-38-98) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої
підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України.
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні
обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження,
подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або
вагітністю за умови неможливості тимчасово 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.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому
цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення
у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді,
суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях
управлінням з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії
злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної
прокуратури України
У. Асанов

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси
у судді Мурзенко М.В. перебуває цивільна справа за позовом Федорчук Леоніди Василівни, Діордіци Володимира
Анатолійовича, Кайдан Олександра Вікторовича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Екоп-південь» про
стягнення грошових коштів.
Просимо повідомити свідків Васильєва Олексія Юрійовича, 09.06.1957 р.н., та Слюсарчука Івана Володимировича, 29 09.1978 р.н., про час і місце судового засідання у
зазначеній справі, яке відбудеться о 14 год. 30 хв.
31.01.2017 року у залі судових засідань № 205 Малиновського районного суду м. Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. В.Стуса, 1 А. В разі неявки у судове
засідання, має повідомити суд про причини такої неявки.
Чигиринський районний суд Черкаської області
повідомляє, що 16 січня 2017 року о 08 год. 10 хв. в
залі судових засідань за адресою: вул. Петра Дорошенка, 47, м. Чигирин Черкаської області, буде проводитись слухання цивільної справи № 2/708/45/17
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРАВЕКС-БАНК» до Соломки Дениса Миколайовича та Блохіної Ірини Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В разі неявки в судове засідання відповідача Соломки Дениса Миколайовича, справа буде розглянута без його участі.
Оголошення про виклик відповідача, відповідно
до ст. 74 ЦПК України, вважається належним повіСуддя О. Г. Івахненко
домленням.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк» ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
16.01.2017 р. (резервне судове засідання — 22.01.2017 р.)
Логоденко Олена Вікторівна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська
обл., м. Луганськ, пр. Кожевний, буд. 28), справа № 409/2727/16-ц
Деркульський Сергій Анатолійович о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Розкішне, вул. Залізнична, буд. 46), справа
№ 409/2721/16-ц
Дудченко Станіслав Анатолійович об 11.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Першозванівка, вул. Комсомольська, буд. 15),
справа № 409/2712/16-ц
Горениця Дар’я Володимирівна о 13.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська
обл., Лутугинський р-н, с. Юр’ївка, вул. Миру, буд. 26, кв. 5), справа
№ 409/2714/16-ц
Павлюченко Сніжана Володимирівна о 14.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Дружби Народів, буд. 79), справа № 409/2719/16-ц
20.01.2017 р.
Редчець Галина Адольфівна о 8.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська
обл., Лутугинський р-н, смт Успенка, вул. Мендєлєєва, буд. 6), справа
№ 409/2710/16-ц
Лауніна Євгенія Йосипівна о 8.30 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,
м. Луганськ, вул. Філатова, буд. 167), справа № 409/2713/16-ц
Мосіна (Гранева) Наталія Миколаївна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Біле, вул. Дружби, буд. 11, кв. 36), справа
№ 409/2716/16-ц
Труш Світлана Дмитрівна о 9.30 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,
м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Горького, буд. 7, кв. 12), справа №409/2717/16-ц
Шаринська Інна Василівна о 10.30 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,
м. Лутугине, вул. Червоних Партизанів, буд. 21а, кв. 10), справа №409/2708/16-ц
Лобанова Ольга Миколаївна об 11.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська
обл., м. Луганськ, кв. Зарічний, буд. 2, кв.240), справа №409/2706/16-ц
Оганесян (Вєтрова) Арменуі Варданівна об 11.30 (останнє відоме місце реєстрації:
Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Новопавлівка, вул. Свердлова, буд. 9), справа
№ 409/2730/16-ц
Гончаров Валерій Миколайович о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, 1-й м-н, буд. 3, кв. 235) , справа № 409/2724/16-ц
Суддя В.С. Полєно
19.01.2017 р. (резервне судове засідання — 02.02.2017 р.)
Кіян Дмитро Сергійович о 13.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл.,
м. Луганськ, вул. Садовопроїздна, буд.57б), справа № 409/2371/16-ц
Суддя О.Ю.Максименко
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами на підставі
ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним
чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.
Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідачів у
судові засідання з розгляду цивільних
справ за позовами Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» м. Дніпро, які відбудуться
у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби
Народів, 19:
16 січня 2017 року
о 16-00 год. Дмитрієва Ігоря Миколайовича (Луганська область, м. Кадіївка,
м. Ірміно (Теплогірськ), вул. Лізи Чайкіної, 13-а/30) (справа № 428/4169/16-ц);
о 16-10 год. Клюєва Олександра Віталійовича (Луганська область, м. Кадіївка, вул. Леніна, 17/22) (справа
№ 428/3736/16-ц);
о 16-20 год. Аджаурова Ігоря Анатолійовича (Луганська область, м. Кадіївка,
вул. Шепетовська, буд. 6, кв. 2); (справа
№ 428/4190/16-ц);
о 16-30 год. Трубій Вячеслава Ігоровича (Луганська область, м. Кадіївка, вул.
Трамвайна, буд. 85, кв. 2); (справа
№ 428/3372/16-ц);
о 16-40 год. Страховецьку Олександру
Юріївну (Луганська область, м. Кадіївка,
вул. Курченко, буд. 20-а, кв. 7); (справа
№ 428/6047/16-ц);
17 січня 2017 року
о 15-30 год. Рябих Павла Миколайовича (Луганська область, м. Кадіївка,
м. Ірміно, вул. Шепетовська, 18/6) (справа
№ 428/4431/16-ц);

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає
як відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості:
на 06.02.17 року
16.00 - Секретенко Сергій Володимирович
15.30 - Ізварін Ігор Вікторович
на 13.02.17 року
15.30 - Потєряйко Валерій Валентинович
15.00 - Ждамирова Людмила Миколаївна

Суддя Карягіна В.А.
на 13.02.2017 року о 08.00
Степаненко Наталія Олексіївна
Мінько Олег Вікторович
Михайлюк Владислав Іванович
Завгородній Віталій Валерійович
Ковальов Володимир Олександрович
Горковенко Олександр Олександрович

Суддя Булгакова Г.М.
Попаснянський районний суд Луганської обл. викликає як відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про
стягнення заборгованості:
на 27.01.2017
10.00 - Радченко Олена Юріївна

Суддя Архіпенко А.В.
У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними доказами на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідачів Мирвода Геннадія Анатолійовича та
Мирвода Ірину Володимирівну в судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії — Луганського обласного
управління АТ «Ощадбанк» до Мирводи Геннадія Анатолійовича та Мирводи Ірини Володимирівни про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 17 січня 2017 року o 08
год. 30 хв. (резервна дата судового засідання — 24 січня
2017 року о 08 год. 30 хв.) у приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков
Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі
о 15-40 год. Лісютіну Ірину Анатоліївну на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя О. С. Стеценко
(Луганська область, м. Кадіївка, вул. Пестеля, 84) (справа №428/4194/16-ц);
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
о 15-50 год. Чорну Олену Володимипри здійсненні спеціального досудового розслідування
рівну (Луганська область, м. Кадіївка, пр.
Підозрюваному Сверчкову Сергію Костянтиновичу,
Леніна, 16/32) (справа №428/9976/16-ц); 11.05.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область,
о 16-00 год. Борзенка Романа Сергійо- м. Єнакієве, вул. Первомайська, буд. 14, кв. 66, на підставі
вича (Луганська область, м. Кадіївка, вул. ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 16
70 років Октября, 7/55) (справа січня 2017 року, 17 січня 2017 року та 18 січня 2017 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. до каб. 306 СВ УСБУ
№428/9285/16-ц);
о 16-10 год. Петроченка Андрія Євгено- в Донецькій області, до слідчого Заїки В.В. за адресою: Дообласть, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд.33, для отвича (Луганська область, м. Алмазна, вул. нецька
римання повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри
Камська, 20-а) (справа № 428/9988/16-ц); та про нову підозру, ознайомлення з матеріалами кримінальо 16-20 год. Фірсову Анастасію Сергі- ного провадження, отримання обвинувального акта та реєстру
ївну (Луганська область, м. Кадіївка, вул. матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідуОсипенка, 6/2) (справа №428/9983/16-ц); вання у кримінальному провадженні №12015050000000705 за
ч.1 ст.258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухи18 січня 2017 року
о 15-50 год. Монакова Івана Івановича лення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст.139
КПК України.
(Луганська область, м. Кадіївка, вул. Макерова, 10/84) (справа № 428/9981/16-ц);
Апеляційний суд Харківської області викликає в судове зао 16-00 год. Сімакову Ганну Анатоліївну сідання як відповідачів Поваляєва Валерія Олександровича та
(Луганська область, м. Кадіївка, вул. Бур- Стародуб Ганну Анатоліївну по справі за апеляційною скаргою
бело, 1-а/29) (справа №428/9284/16-ц); ПАТ «Родовід Банк» на рішення Дергачівського районного суду
о 16-10 год. Бєсєду Валерія Володими- Харківської області від 02 червня 2015 року у цивільній справі
ровича (Луганська область, м. Кадіївка, за позовом Публічного акціонерного товариства «Родовід
вул. Станіславського, 1) (справа Банк» до Поваляєва Валерія Олександровича, Стародуб Ганни
№ 428/9282/16-ц);
Анатоліївни про стягнення боргу за кредитним договором.
о 16-20 год. Страхову Наталію МиРозгляд справи відбудеться о 14.00 год. 16 січня 2017 року
колаївну (Луганська область, м. Каді- у приміщенні суду за адресою: м. Харків, м-н Героїв Небесної
ївка, вул. Юних Ленінців, 7/65) (справа Сотні, 36, зал № 10, 1-й поверх. Головуючий суддя – Пилипчук
№ 428/9281/16-ц);
Н.П.
У разі неявки відповідачів в судове засідання без поважних
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої причин чи неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглядатися за їх відсутністю за наявними у справі доказами.
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Н.П. Пилипчук
Суддя І.О. Юзефович

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 16 січня 2017 року о
09 год. 15 хв. як відповідача Дімоглова Олександра
Даниловича по цивільній справі №515/1870/16-ц за
позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Дімоглова Олександра
Даниловича про стягнення заборгованості. Адреса
суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари, Одеська область, 68100. У разі неявки відповідача в судове засідання, розгляд справи відбудеться за його
відсутності.
Суддя Мілінчук С.В.
Суддя Сивоконь Т.І.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Тимчишина Володимира Івановича, 05.05.1962 року народження, що проживає за адресою: м. Чернівці, вул.
Чудейська, 6, кв. 2, як відповідача по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначений на 16.01.2017 року о
09.00 годині у приміщенні Садгірського районного суду:
м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки в
судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність за наявними матеріалами.

Новопсковський районний суд Луганської
області викликає відповідача Савчука Валентина Володимировича в судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Савчука Валентина Володимировича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 16 січня 2017 року о 08 год. 30 хв.
(резервна дата судового засідання — 23 січня
2017 року о 08 год. 30 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою:
вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя О. С. Стеценко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Головін В.О.) викликає в
судове засідання як відповідача Глухова Олександра Петровича у справі за позовом Арбузової
Ірини Олександрівни про надання дозволу про
виїзд за кордон.
Останнє місце проживання відповідача: Донецька область, м. Донецьк, вул. Шевченка, 48/1.
Судове засідання призначене на 16 січня 2017
року о 10.00 год. за адресою: Дніпропетровська
область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб.
506.
У разі неявки відповідача у судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути
розглянута за його відсутністю.

Суддя В.О. Головін

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Царевича Івана Анатолійовича як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ № 420/2254/16-ц за позовом ПАТ «АльфаБанк» до Царевича І.А. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 16 січня 2017 року о 10 год.
00 хв. (резервна дата судового засідання 23 січня
2017 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська,
28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Д.С. Тарасов

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання як відповідача Солтуса
Олексія Віталійовича для розгляду цивільної справи
за позовом Колесник Вікторії Геннадіївни до Солтуса
Олексія Віталійовича про позбавлення батьківських
прав, третя особа: Орган опіки та піклування при Чмирівській сільській раді Старобільського району Луганської області, яке відбудеться 16 січня 2017 року о 15
годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання
20 січня 2017 року об 11 годині 00 хвилин).
В приміщенні Новопсковського районного суду за
адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Повідомляємо
про скасування

довіреностей
ДП «ДПІ
«ДІПРОВЕРФ»,
які було видано до моменту опублікування
цього оголошення, незалежно від строку дії
Суддя Д.С. Тарасов виданих довіреностей.

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

12 січня 2017 року, четвер, № 5

www.ukurier.gov.ua

71

оголошення
Решетар Анатолій Анатолійович, останнє місце проживання чи мешкання: м.Кам’янське, пр.Дружби Народів, буд.39, кв.35, викликається у відкрите судове
засідання як відповідач на 10.00 годину 16.01. 2017 року
у цивільній справі за позовом Решетар Тетяни Василівни
до Решетар Анатолія Анатолійовича про зобов’язання не
чинити перешкоди в користуванні квартирою, вселення,
визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням.
Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді Багбая Є.Д. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське,
вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 5.
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі відповідач Решетар Анатолій Анатолійович вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки відповідача, справу буде
розглянуто за його відсутності.

Повістка про виклик

Підозрювана Олєйнікова (Станіславська) Ірина Вадимівна, 24.09.1982 р.н., відповідно до вимог ст.ст.
133, 135 та 297-5 КПК України, викликається на 10
год. 00 хв. 16, 17 та 18 січня 2017 року до слідчого
СВ УСБ України у Хмельницькій області Семенчук
М.В. в каб. №128 за адресою: м. Хмельницький, вул.
Героїв Майдану, 19, тел.(0382) 69-85-38, 65-72-73
для проведення слідчих та процесуальних дій (вручення підозри, допиту як підозрюваного, оголошення
про завершення досудового розслідування, надання
доступу до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання копії обвинувального акту та
реєстру матеріалів досудового розслідування) у кримінальному провадженні №22016240000000002 за
ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК
України.

Виноградівський районний суд Закарпатської області
по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Думинець Віталія Івановича та Думинець Йолани Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, викликає
Думинець Віталія Івановича, 16.02.1966 року народження
(останнє відоме зареєстроване місце проживання: Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Борканюка, 31)
та Думинець Йолану Василівну, 07.06.1936 року народження (зареєстроване місце проживання — Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Борканюка, 31) як
відповідачів, в судове засідання, яке відбудеться
18.01.2017 року об 11-00 годині в приміщенні Виноградівського районного суду за адресою: 90300, Закарпатська область., м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24.
В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.ст. 169,224
ЦПК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідачів у судові засідання з розгляду цивільних справ за позовами Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» м. Дніпро, які відбудуться у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19:
20 лютого 2017 року о 16-00 год. Говолєва Віктора
Івановича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
вул. Ломоносова, 15/28) (справа №428/9980/16-ц);
о 16-15 год. Волокиту Олександра Миколайовича
(Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 63а/31) (справа №428/9978/16-ц).
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.
Суддя А. В. Кашуба
Суддя І.О. Юзефович

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Дубінського Василя Івановича,
18 березня 1971 року народження, останнім відомим
місцем проживання якого є: м. Остер, вул. М.Василенка, б. 2-а Козелецького району Чернігівської області, в судове засідання на 10.00 годину 18 січня
2017 року (17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чернігівської області) у цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» м. Дніпро до Дубінського Василя Івановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про день, час і місце
розгляду справи. В разі неявки відповідача в судове
засідання справа може бути розглянута за його відсутності.
Суддя Соловей В.В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовною заявою Моторного (транспортного) страхового бюро України до Кляцина Василя Миколайовича про відшкодування
в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування. Відповідач по справі Кляцин Василь Миколайович, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Горлівка, вулиця Хасанівська, будинок № 2, квартира № 4, викликається на 23 січня 2017
року на 09 годину 00 хвилин до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу за позовною
заявою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Царика
Володимира Георгійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Царик Володимир Георгійович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Хмельницька обл., Городоцький р-н, с. Левада,
вул. Глібова, буд. 22) викликається 17 січня 2017
року на 08 годину 30 хвилин до суду, каб. 301, для
участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Б.П. Нечуй
Суддя Конопленко О.С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства «Правекс-Банк» до Левченка
Максима Сергійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Левченко Максим Сергійович викликається на 30 січня 2017 року на 08-30 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі
у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.
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.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Бойчук Алли Іллівни до Повного товариства «Ломбард Віра» Радов С. В. і Компанія»
про стягнення коштів.
Відповідач по справі Повне товариство «Ломбард Віра»
Радов С. В. і Компанія», яке розташоване за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Жукова, 2, викликається на
15.00 год. 16.01.2017 р. до суду, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття представник
відповідача повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Чаплинський районний суд Херсонської області викликає до суду по цивільній справі за позовом Кудрявець Сніжани Анатоліївни до Махмудова Ібрагіма
Мусаддіновича, ПАТ «СК «Універсальна» про стягнення
відшкодування матеріальної шкоди завданої ДТП відповідачів Махмудова Ібрагіма Мусаддіновича та ПАТ «СК
«Універсальна» на 11 годину 27 січня 2017 року.
Судове засідання відбудеться у приміщенні Чаплинського районного суду, що розташоване по вул. Космонавтів, 23 в смт Чаплинка Херсонської області.
У разі неявки відповідачів в судове засідання справа
буде розглянута за їх відсутності за наявними у справі
доказами.

Відповідач Криволапов Богдан Володимирович (останнє
відоме місце проживання — с. Тихонівка Лисянський
район Черкаська область) викликається в судове засідання
у справі № 700/822/16-ц Пр. № 2/700/12/17 за позовом Вечерука Сергія Віталійовича до Криволапова Богдана Володимировича про стягнення боргу та штрафних санкцій за
договором позики.
Справа призначена до судового розгляду на 10.00 годину 27 січня 2017 року в залі засідань Лисянського районного суду Черкаської області за адресою: вул.
Незалежності, 4, смт Лисянка Черкаської області.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду на вказану дату, справа буде розглянута
без відповідача за наявними доказами у справі.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/203/2017 за позовом Коваленко Лариси Олександрівни до Коваленка Георгія
Борисовича про визнання фізичної особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, останнє
відоме місце мешкання якого: Донецька область,
м. Слов’янськ, вулиця Генерала Батюка, буд. 48, кв. 82, викликається до суду на 23 січня 2017 року на 11 годину 00
хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачеві пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутністю.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Анікіну
Ірину Василівну, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/5889/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Анікіної Ірини Василівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 27 січня 2017
року о 14-30 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя І. О. Сидоренко
Суддя Л. М. Осіпенко

Суддя Здоровиця О.В.
В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом Галактионової Галини Володимирівни до Назаренка Максима Вікторовича,
Назаренко Марини Вікторівни, Назаренко Тетяни Іванівни,
треті особи без самостійних вимог на предмет позову на
стороні позивача Зелезняк Ганна Миколаївна, Назаренко
Анатолій Вікторович про визнання свідоцтв про право на
спадщину недійсними, у зв’язку з чим повідомляємо відповідачів Назаренко Тетяну Іванівну та третіх осіб Зелезняк
Ганну Миколаївну та Назаренка Анатолія Вікторовича про
те, що наступне судове засідання відбудеться 21 лютого
2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Варненська,
3 б, каб. 215.

Сватівський районний сул Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Сінько
Олександра Дмитровича, як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/16342/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційного банку «Правекс Банк» до Сінько Олександра Дмитровича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 02 лютого 2017 року о 10-00 год. У
разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.
Суддя Н.О.Добриднюк
Суддя Л.М. Осіпенко

Суддя О. М. Куриленко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє Піхтєрєву Тетяну Леонідівну, мешканку
міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про
ухвалення заочного рішення від 09 грудня 2016 року
по справі № 428/10611/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку
може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.
Суддя Д.Б. Баронін

Лугинський районний суд Житомирської області викликає
Лукишу Сергія Олександровича (останнє відоме місце проживання: с. Станційне, вул. Лугинська, буд. 6/1, Лугинського
району, Житомирської області) як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 281/664/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Лукиші Сергія Олександровича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Попереднє судове засідання відбудеться 24 січня 2017 року
о 09 годині 00 хвилин у залі судових засідань за адресою: 11301,
Житомирська область, смт Лугини, вул. Карла Маркса, 2 А. Судовий розгляд справи відбудеться 02 лютого 2017 року о 10 годині 00 хвилин у залі судових засідань за адресою: 11301,
Житомирська область, смт Лугини, вул. Карла Маркса, 2 А.
У разі неявки відповідача на вказане судове засідання,
справа, згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута у його
відсутність.
При публікації оголошення про виклик до суду, відповідач
вважається повідомлений про час та місце розгляду справи.

Суддя А. Д. Кузьменко

Суддя М. О. Гусинський

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача у судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «Приватбанк» м. Дніпро,
яке відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів,
19, 23 лютого 2017 року о 13-00 год. Кульчинського
Олександра Анатолійовича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, смт Метьолкіне, вул. Пушкіна, буд. 55)
(справа №428/9994/16-ц).
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Пирятинський районний суд Полтавської області
викликає Сайко Оксану Олександрівну (зареєстровану за адресою: м. Пирятин, пров. Тупий, 37, Полтавська область) як відповідача за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Сайко О.О. на 09 год. 30 хв.
16.01.2017 року за адресою: м. Пирятин, вул. Соборна, 41, Полтавська область.
У разі неявки в судове засідання відповідача
Сайко Оксани Олександрівни справа буде розглянута
у її відсутність. Відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя І.О. Юзефович
Суддя Н. В. Нагорна

Жовтневий районний суд Миколаївської області
викликає Логінова Андрія Олександровича для
участі як відповідача у справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи призначено 19 січня
2017 р. о 13:00 год.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб.
№ 13.
Суддя В. В. Полішко

Чорнобаївський районний суд в Черкаській області виклиШосткинський міськрайонний суд Сумської обОболонський районний суд м. Києва викликає
кає в судове засідання як відповідача Ломаку Л.А.,
ласті, який знаходиться за адресою: 41100 Сумська 09.11.1961 року народження, останнє відоме місце прожи- Роскіна Романа Ігоровича як відповідача по цивільвання с. Хрестителеве Чорнобаївського району Черкаської ній справі №2/756/3351/16 за позовом Танцюри Окобласть, м. Шостка, вул. Свободи, 63, в особі голо- області, по цивільній справі за позовом Публічного акціонер- сани Олександрівни до Роскіна Романа Ігоровича
вуючого по справі судді Євдокімової О. П., викликає ного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Ло- про стягнення коштів, у судове засідання на 06 люмаки Людмили Анатоліївни про стягнення заборгованості за того 2017 р. о 15:00 год.
Колесника Володимира Григоровича, 21.05.1958 кредитним договором.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2 є, каб. 27.
Судове засідання відбудеться о 09 годині 30 хвилин 16
року народження, місце реєстрації та проживання січня 2017 року в залі судового засідання № 2 ЧорнобаївУ разі неявки та неповідомлення суду про причини
ського районного суду: вул.Центральна, №134 смт Чорнобай
якого не відоме, у судове засідання на 20.01.2017 Черкаської області. Явка відповідача обов’язкова та своє- неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за Вашої відсутності за наявними у справі доказами
року на 09-00 год. у справі за позовом ПАТ КБ «При- часна. В разі неприбуття відповідача в визначений судом час відповідно до ст. 169 ЦПК України.
в судове засідання, справа буде розглянута без його участі.
Суддя І. М. Кваша
Суддя О.М. Луценко
ват банк» до Колесника В.Г. про стягнення боргу.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул.
Кібрика, 11) викликає Брагінець Галину Валентинівну, останнє відоме місце реєстрації проживання
якої: Миколаївська область, Вознесенський район,
смт Олександрівка, вул. Степова, 5/49 як відповідача
в судове засідання, яке відбудеться 23 січня 2017
року о 09-00 год. по справі за позовом ТОВ «Фінансова Компанія «Європейська агенція з повернення
боргів» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Суддя Старжинська О.Є.

Новопсковський районний суд
Луганської області викликає відповідача Гулла Яну Олександрівну
у судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «Правекс-Банк» до Гулла Яни
Олександрівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 16
січня 2017 року о 08 год. 00 хв.
(резервна дата судового засідання
— 23 січня 2017 року о 08 год. 00
хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт
Новопсков Луганської області. У
разі неявки, суд розглядатиме
справу без Вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя О.С. Стеценко

Бердянським міськрайонним
судом Запорізької області (суддя
Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64,
каб. № 302) 06 лютого 2017 року
о 15 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк
«ПРАВЕКС-БАНК» до Чулкова
Олега Анатолійовича про стягнення заборгованості за договором кредиту.
В судове засідання викликається відповідач Чулков О.А. У разі
неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі
матеріалами.
Суддя І. П. Прінь

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове
засідання, яке відбудеться 16 лютого 2017 року о 16.30 годині в
приміщенні Біловодського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт
Біловодськ, вул. Луганська, 30,
Смоленського Івана Миколайовича
(останнє відоме місце реєстрації:
Луганська обл., Свердловський рн, м. Червонопартизанськ, вул. Совєцька, буд. 55) як відповідача по
цивільній справі № 408/7349/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Смоленського Івана Миколайовича про стягнення заборгованості.
Суддя Карягіна В.А.

Болехівський міський суд ІваноФранківської області викликає
відповідача Пилипів Івана Зіновійовича, зареєстрованого за адресою: вул. О. Довбуша, 90,
с. Бубнище Болехівської міської
ради Івано-Франківської області,
для явки в судове засідання по цивільній справі за позовом публічного акціонерного товариства
Комерційного Банку «Приватбанк»
до Пилипів Івана Зіновійовича про
стягнення боргу за кредитним договором, яке відбудеться 16 січня
2017 року о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Болехів, вул. Коновальця,
34-а, Івано-Франківської області.
Суддя В. Б. Сметанюк

Васильківський міськрайонний
суд Київської області викликає
Шабалінського Володимира Миколайовича, як відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ЄВРОБАНК» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться
24.01.2017 року о 12:30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб.
304.
У разі неявки відповідача слухання справи відбудеться за його
відсутністю. Суд роз’яснює відповідачу обов’язок повідомлення
про причини неявки.
Суддя Г.М. Лебідь-Гавенко

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

Приморський районний суд Запорізької області викликає у судове
засідання на 19 січня 2017 року о
08.00 годині (резервна дата 23
січня 2017 року о 08.00 год.) за адресою: м. Приморськ, вул. Центральна (Леніна) 26, зал №2, 1-й
поверх, як відповідача Потапова
Сергія Юрійовича по цивільній
справі №326/1710/16-цр. (провадження №2/326/655/2016) за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Потапова Сергія Юрійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. У разі неявки відповідача в судове засідання
на вказані дату та час, справу буде
розглянуто без його участі.
Суддя О. М. Чапланова
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
Фото Володимира ЗAЇКИ

фотофакт

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 СІЧНЯ

ДИТЯЧИМИ РУКАМИ. Днями в столичному Маріїнському
парку зібрали найбільшу в Європі галявину штучних ялинок,
прикрашених київськими школярами: напередодні Нового року
понад 100 навчальних закладів отримали від Європейської резиденції Санта Клауса по фанерній заготовці, яку декорували
саморобними прикрасами. Кожен виріб, дбайливо вбраний дитячими руками, унікальний. Разом усі ялинки встановили ре-

корд, який представники Національного реєстру зафіксували в
категорії «Мистецтво», оцінюючи майстерність виконання.
Загалом у столичному парку представлено 114 символів Різдва та Нового року. Хоч могло бути й більше — ймовірно, без
легкої сувенірної клептоманії не обійшлося. А фіксувати досягнення та оцінювати красу місцевому Санті із задоволенням допомогали ельфи.

80 матчів за 32 дні
розширення фінальної частини Мундіалю

вівторок рада ФІФА ухвалила чергове історичне рішення: починаючи з
чемпіонату світу-2026, у фінальній частині турніру гратиме одразу 48 збірних. На
офіційному сайті організації
зазначено, що голосування
за цю пропозицію було анонімним.
Ідею втілили в цілком просту й привабливу формулу.
16 груп по 3 збірні, з кожної
групи до 1/16 фіналу виходять по дві команди, а далі
плей-оф до фіналу. Усього
зіграють 80 матчів (нині —
64). Аби перемогти на турнірі, потрібно, як і раніше, зіграти 7 поєдинків. Триватиме
чемпіонат, як і досі, — 32 дні.
Особливість формули —
всі матчі гратимуть за кубковим форматом, тобто без нічиїх. Навіть на груповому
етапі гратимуть до перемоги
одного із суперників — у разі
нічиєї в основний час буде

У

овер-тайм, а за потреби —
серія пенальті. На думку ФІФА, це в рази підвищить інтригу, видовищність та інтерес телебачення. Квоти від
континентів зміняться. Зокрема Європу представлятимуть 16 команд.
Переконуючи раду ФІФА
проголосувати за розширення ЧС, Джанні Інфантіно
зробив акцент на двох моментах: соціальному значенні футболу та збільшенні
прибутку від турніру. За
словами нового президента
ФІФА, 48 збірних здатні
роздути інтерес до турніру
до планетарних масштабів.
А 80 матчів дадуть додаткові 600 мільйонів євро прибутку від маркетингу і телевізійних прав. Новий формат збільшить кількість зірок на турнірі й підстрахує
деякі сильні збірні (насамперед у Європі) від невдач у
кваліфікації,
повідомляє
Укрінформ.
На користь розширення
чемпіонату світу зіграв та-

кож успіх розширеного Євро-2016. Там уперше грали
24 збірні, й це лише додало
турніру інтересу, телевізійних рейтингів та шарму.
Скажімо, сенсаційний футбол Уельсу, Угорщини, Ісландії чи Північної Ірландії
ми побачили насамперед через збільшення кількості
учасників, зазначають футбольні аналітики.
Ідея Інфантіно мала і багатьох знаменитих прихильників. За розширення
висловилися зокрема Дієго
Марадона та Жозе Моурінью.
Розширення
кількості
учасників футбольних чемпіонатів світу до 48 команд
— це крок для розвитку. Таку заяву зробив головний
тренер національної збірної
України Андрій Шевченко,
якого цитує офіційний сайт
ФФУ.
«Усі, з ким я спілкувався,
схвально сприйняли це нововведення. Розширення
чемпіонату світу до 48 ко-

манд — це крок, спрямований на розвиток гри, це мотивація для середніх команд
прогресувати, адже вони тепер матимуть шанс на
участь у фінальній частині
Мундіалю», — сказав наставник синьо-жовтих. І додав, що, на його думку, в
цьому рішенні відчувається
новий підхід, який застосовують у
ФІФА для
розв’язання
глобальних
футбольних проблем.
На думку впливової
французької газети L’Equipe, революційне рішення
ФІФА слід проаналізувати,
а дискусії навколо нього не
вщухатимуть ще довго. Одне можна напевно сказати:
48 збірних на ЧС — це не кінець світу, не маячня Інфантіно і не провал ФІФА. Як і
будь-яка реформа, вона матиме тисячі критиків, однак
у процесі обговорення фахівці зможуть усунути спірні моменти. А магія гри номер один переживе будь-які
перетворення.

Ломаченко-старший — найкращий тренер боксерів
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»
ВИЗНАННЯ. Популярне видання SecondsOut назвало
найкращим тренером сезону,
що завершився в боксі, Анатолія Ломаченка. У такий спосіб

відзначена величезна заслуга
цього видатного наставника,
чий син і вихованець Василь
Ломаченко став чемпіоном світу у двох вагових категоріях,
досягнувши вищих титулів за
рекордні в історії сім боїв. Характеризуючи свого обранця,

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

SecondsOut зокрема зазначає:
«Навчання і важка робота —
його ключ до успіху. Хоч який
ти талановитий, нічого не досягнеш без уваги і відданості
справі. Типовий тренувальний
день Анатолія Ломаченка починається з восьмої години

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБА, Лариса УСЕНКО

Нiч
День
-2 -7 +1 -4
-2 -7 +1 -4
-2 -7 +1 -4
-5 -10 +1 -4
-2 -7 +1 -4
-2 -7 +1 -4
-2 -7 +2 -3
-6 -11 +2 -3
-2 -7 +2 -3
-5 -10 +1 -4
-5 -10 +1 -4
-2 -7 +1 -4
-8 -13 +1 -4

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
-8 -13
-8 -13
-8 -13
-8 -13
-8 -13
-7 -12
-6 -11
-5 -10
-8 -13
-5 -10
-8 -13
-2 -7
-5 -7

День
+1 -4
+1 -4
+1 -4
+1 -4
-1 +4
-1 +4
0 +5
-2 +3
-1 -6
+1 -4
-1 -6
0 +5
-1 -3

Укргiдрометцентр

ОФІЦІЙНО-ДИСКУСІЙНО. Футбольний світ обговорює ідею
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

ранку, коли його боксери шикуються в шеренгу. Одна хвилина запізнення — двадцять
віджимань. Навіть між тренуваннями він спілкується зі
своїми підопічними. А його
життєве кредо — ти можеш це
зробити!».

Ужгород скликає
на «Василля»
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
МІЖ ДВОХ ФЕСТИВАЛІВ. Наступними вихідними новорічно-різдвяне святкування в Ужгороді продовжиться небувалим
за розмахом закарпатським святом «Василля». Відбудуться
відразу два фестивалі, які об’єднають мистецькі ярмарки і традиційні частування, розваги, виступи зірок естради й колядницьких гуртів.
Зокрема колядники презентуватимуть свою творчість на різних локаціях. Першого дня, в суботу, в історико-культурному
центрі «Совине гніздо» стартує обласний фестиваль-конкурс
колядницьких гуртів і вертепів «Нова радість стала…» А в неділю на базі Закарпатського обласного музею народної архітектури відбуватиметься один із найколоритніших фестивалів
— «Коляди в старому селі».
На першому майстерність колядницьких колективів, які приїдуть з усієї області, оцінюватиме компетентне журі. Та не менш
важливо, що переможців нагородять грошовими призами.
На другий фест, який цьогоріч збереться увосьме, з’їдуться
гості з різних регіонів України. Це свято завершиться великим
концертом, у якому візьмуть участь одеські афроукраїнці Black
Stars, зірки телепроектів та інші колективи.
Протягом двох днів у «Совиному гнізді» за господарів будуть
народні майстри, фермери. Продаватимуть вироби ручного
виготовлення, а також мед, сир та вина; частуватимуть смачними наїдками та рибною юшкою. Цікавою буде презентація
традиційних різдвяних страв. Увагу найменших привабить ігровий майданчик, а дітлахів середнього віку — зона майстеркласів.

оголошення
Уманський міськрайонний суд Черкаської області викликає Ертмана
Леонтія Миколайовича, 17.01.1982 року народження, як відповідача по
цивільній справі № 705/256/16-ц; 2/705/2138/16 за позовом Органу опіки
та піклування Уманської райдержадміністрації в інтересах малолітньої Ертман Христини Леонтіївни, 15.05.2011 року народження, до Ертмана Леонтія Миколайовича, третя особа: Служба у справах дітей райдержадміністрації про позбавлення батьківських прав, яка призначена до судового
розгляду на 27 січня 2017 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 5.
У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде вирішено за
вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.
Суддя К.Г. Ребрина
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