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Музей запорозького
козацтва, що на
острові Хортиця,
потребує допомоги
в реконструкції

Міні-скульптурам,
які прикрашають Ужгород,
нині додали святкової
привабливості, вбравши
в новорічні шати

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Володимир Гройсман:
«Підвищення мінімальної
зарплати стосується
4 мільйонів людей. Дуже
важливо, щоб цю норму
було виконано,
і я відстежуватиму
її особисто».
Прем’єр-міністр про створення робочих місць,
розвиток економіки й гідну оплату праці

Особливо небезпечні
Фото з сайту unn.com.ua
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Ділова активність
зростатиме
ЕКОНОМІКА. Український бізнес наприкінці 2016 року істотно поліпшив свої очікування щодо обсягів виробництва товарів
і послуг у 2017 році. Проте бізнесмени очікують цьогоріч зростання інфляції, повідомляє УНІАН.
Згідно з даними щоквартального опитування, розміщеного
на сайті Нацбанку, головні перешкоди, що обмежують здатність
підприємств нарощувати обсяги виробництва, — це ціни на
енергоносії та нестабільна політична ситуація. Індекс ділової активності становить 108,7% (у попередньому кварталі —
109,2%). Найоптимістичніше налаштованими виявилися керівники підприємств переробної промисловості, енерго- і водопостачання, а також сфери торгівлі.
Але якщо в третьому кварталі 2016 року компанії прогнозували інфляцію на рівні 13,8% через 12 місяців, то в четвертому
вони готувалися до інфляції на рівні 16,2% на кінець 2017 року.
До таких настроїв призвела посилена волатильність обмінного
курсу гривні, а також очікуване підвищення доходів населення,
отже збільшення споживчого попиту.

ЦИФРА ДНЯ
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192 138

Такі випадки, як викинуті на Хмельниччині просто на узбіччя 1,3 тисячі ртутних ламп, змушують державу перевірити
ліцензії усіх без винятку переробників небезпечних відходів

військових і працівників Збройних сил
отримали статус учасника бойових
дій від початку АТО
ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА
ГАЗЕТИ
«УРЯДОВИЙ
КУР’ЄР»
НА 2017 РІК

НАГАЛЬНО. Уряд наводить лад на ринку утилізації токсичних

відходів

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

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

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ
УСІ
ВІДДІЛЕННЯ
ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

..............

.................................................................

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

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн

.................................................................

ТЕЛЕКУР’ЄР

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

Соціальний
передплатний
індекс 40227

Передплатний
індекс

61035

УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2017 рік –
безкоштовна.
У Києві
газету
також можна
придбати
в кіосках
«Союздрук»

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 13 січня 2017 року
4 820103 080053

USD 2725.1629
EUR 2910.2015
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 4.5803
за 10 рублів

/ AU 328395.76

AG 4608.25
PT 266248.42
за 10 тройських унцій

PD 203842.18
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оголошення
Апеляційний суд м. Києва викликає Етеліса Михайла та ТОВ
«Уно Піца» у судове засідання, як відповідачів у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до
Етеліса Михайла, Етеліс Єкатерини, Товариства з обмеженою
відповідальністю «Уно Піца» про стягнення заборгованості, яке
призначено на 19 січня 2017 року на 14 год. 00 хв.
Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А, головуючий суддя Заришняк Г. М.
Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки за викликом до суду або неповідомлення суд про причини неявки, справу буде розглянуто
у вашу відсутність на підставі наявних в справі даних та доказів.

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «ОТП Банк» до Афоніна Олександра Миколайовича про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі Афонін Олександр Миколайович (зареєстрований за адресою:
м. Дзержинськ, м. Артемове, вул. Пушкіна, 6/1) викликається на 19 січня 2017 року о 10.00 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.

У провадженні Малиновського районного суду
м. Одеси у судді Мурзенко M. В. перебуває цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Сиротського Олексія Володимировича про стягнення заборгованості.
Просимо повідомити відповідача Сиротського Олексія Володимировича про час і місце судового засідання
у зазначеній справі, яке відбудеться о 09 год. 30 хв.
19.01.2017 року в залі судових засідань № 205 Малиновського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1 «А». У разі неявки в судове
засідання, він має повідомити суд про причини такої
неявки. В разі неявки відповідача в судове засідання
суд вправі розглянути справу за його відсутністю.

Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя викликає у судове засідання, яке відбудеться 19 січня 2017 року о 14.00 годині в
приміщенні Орджонікідзевського районного
суду м.Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя,
вул.Перемоги, 51, Бехбідова Муса Мустафа огли
(останнє відоме місце реєстрації — м.Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.79а, кв. 3) як відповідача по цивільній справі № 335/12961/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бехбідова
Муса Мустафа огли про стягнення заборгованості.
Суддя Шалагінова А. В.

Суддя Н. В. Нємиш
У провадженні Малиновського районного суду
Постійно діючим третейським судом при АУБ поПриморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання Бичкова Олександра Во- м. Одеси у судді Мурзенко М. В. перебуває цивільна рушено провадження у справі № Д-01/16 за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Акіменко Наталії
лодимировича, як відповідача у цивільній справі справа за позовом Публічного акціонерного товариства Володимирівни (86100, м. Макіївка, м-н Сонячний,
Комерційний банк «Приватбанк» до Денисюк Анжели
№ 522/20704/16ц за позовом ПАТ КБ «Приват- Миколаївни про стягнення заборгованості.
буд. 20, кв. 55) про стягнення заборгованості за креБанк» до Бичкова Олександра Володимировича
Просимо повідомити відповідачку Денисюк Анжелу дитним договором № 395/ФКВ-07 від 06.04.2011.
про стягнення заборгованості, яке відбудеться Миколаївну про час і місце судового засідання у зазна- Судове засідання відбудеться 20.01.2017 р. о 12.00
год. за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка (М. Рас19.01.2017 року о 10.55 годині в приміщенні ченій справі, яке відбудеться о 09 год. 15 хв. 19.01.2017 кової), 15, к. 811. З позовом можливо ознайомиПриморського районного суду м. Одеси за ад- року в залі судових засідань № 205 Малиновського тися, звернувшись до третейського суду за
ресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зал №105 районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. телефоном (044) 516-52-10 чи ел.поштою за адреВ. Стуса, 1 «А». У разі неявки в судове засідання, вона
(суддя Домусчі Л. В.). У разі неявки відповідача має повідомити суд про причини такої неявки. В разі сою: ts@aub.org.ua. Це оголошення розміщене
також на сайті третейського суду tretsud.aub.org.ua.
без поважних причин, справа буде розглянута неявки відповідачки в судове засідання суд вправі роз- У випадку неявки відповідача справа може бути розСуддя О. А. Шевцов за його відсутності.
глянута без його участі.
глянути справу за її відсутністю.
Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
Куйбишевський районний суд Запорізької області виклиЮлдашева Тамара Яківна, останнє відоме місце
проживання: с. Засупоївка, Яготинський район, Ки- кає Довгун Наталію Миколаївну, 22.10.1968 р.н., Довгун м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
справу за позовом ТОВ «ТБК «Схід» до Макогона Юрія Бо- цивільну справу про визнання права власності за позовом
ївська область, викликається до Яготинського рай- Івана Адамовича, 30.01.1960 р.н. та Іванченко Ірину Воло- рисовича
про стягнення заборгованості за житлово-кому- Поліщук Н. П. до:
онного суду Київської області як відповідачка в димирівну, 19. 04.1962 р.н., в судове засідання, яке призна- нальні послуги.
Відповідачка: Расторгова Ольга Валеріївна, останнє місце
цивільній справі за позовом Публічного акціонер- чене на 15 годину 00 хвилин 16 січня 2017 року, для
Відповідач по справі Макогон Юрій Борисович, зареєс- реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Донецьк, вул.
буд. 23, кв. 6, викликається 19 січня 2017 року
Левицького,
розгляду
цивільної
справи
№
319/1573/16-ц
за
позовом
ПАТ
ного товариства «Київобленерго» до Юлдашевої Татрований за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, буд. 63,
мари Яківни про відшкодування шкоди. Судове «Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке кв. 16, викликається до суду на 17.01.2017 р. о 13.00 годині об 11 год. 40 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач: Расторгов Валерій Борисович, останнє місце
засідання відбудеться об 11 годині 00 хвилин 19 обласне управління AT «Ощадбанк» до Довгун Наталії Ми- за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у реєстрації
та проживання: Донецька обл., м. Миколаївка,
справи по суті.
січня 2017 року в приміщенні суду за адресою: Ки- колаївни, Довгун Івана Адамовича та Іванченко Ірини Воло- розгляді
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо пров. Молодіжний, буд. 4, кв. 4, викликається 19 січня 2017
димирівни
про
стягнення
заборгованості
за
кредитним
ївська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 67. У разі
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по- року об 11 год. 40 хв. до суду для участі у розгляді справи
неявки відповідачки до суду справу буде вирішено договором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа по суті.
Відповідачка: Расторгова Лілія Вікторівна, останнє місце
26-а, смт Більмак, Більмацького району, Запорізької області. буде розглянута в його відсутність.
на підставі наявних у ній даних та доказів.
та проживання: Донецька обл., м. Миколаївка,
Суддя Ю. В. Бурзель
Судця Горбачов Ю. М.
Суддя О. П. Харченко реєстрації
пров. Молодіжний, буд. 4, кв. 4, викликається 19 січня 2017
Лозівський міськрайонний суд Харківської області викликає Зірку
Олександра Юрійовича, 24 серпня 1991 року народження, як відповідача
на розгляд цивільної справи за номером 629/4544/16-ц, номер провадження 2/629/2004/16 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Зірки Олександра Юрійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором - у судове засідання, яке відбудеться 19 січня 2017 року о 15 годині 45 хвилин у залі
судових засідань Лозівського міськрайонного суду Харківської області:
м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 9.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неможливості прибути в судове засідання, відповідач повинен
повідомити про причини неявки. У разі неявки в судове засідання і неповідомлення суду про причину неявки, справа буде розглянута за відсутністю відповідача.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)
Підозрюваний Свинцицький Сергій Вікторович,
21.02.1985 р.н., який проживав за адресою: Житомирська
обл., Володарськ-Волинський район, смт Нова Борова, вул.
Шевченка, буд. 13-А — на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК
України, вам необхідно з’явитись 17.01.2017, 18.01.2017,
19.01.2017, 20.01.2017, 21.01.2017, 22.01.2017 о 10 годині
до УСБУ в Житомирській області: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, до слідчого Турлія О. В., р.т. (0412)
405149, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні № 22015060000000047 від
28.10.2015, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Приморський районний суд Запорізької області викликає у судове засідання на 19.01.2017 року о 08.10 годині (резервна дата 23.01.2017 року о 08.10 годині), за
адресою: м. Приморськ, вул. Центральна (Леніна), 26,
зал № 2, 1-й поверх, як відповідача Бортник Ірину Миколаївну по цивільній справі № 326/1713/16-цр. (провадження № 2/326/656/2016) за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до Бортник Ірини Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані дату та час, справу буде розглянуто без її участі

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ТОВ «ТБК «Схід» до Трошенко Алли Василівни та Трошенка Євгенія Вікторовича про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги.
Відповідачі по справі: Трошенко Алла Василівна та Трошенко Євгеній Вікторович, за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, буд. 83, кв. 72, викликаються до суду на 17.01.2017 р.
о 13.30 годині за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212,
для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів,
вони повинні повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя О. М. Чапланова

Суддя О. П. Харченко

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Бондаря Віталія
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором викликає до суду Бондаря Віталія Миколайовича,
останнє відоме місце реєстрації за адресою: м. Біла Церква,
вул. Леваневського, 20, кв. 20, Київської області.
Судове засідання відбудеться 24.01.2017 року о 14 год.
00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду
Київської області, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова 7, зал судового засідання № 1, суддя
Дмитренко A. M.
В разі неявки відповідача до суду, справу буде розглянуто
в його відсутність.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Кузьменка Олександра Сергійовича,
який проживає за адресою м. Київ, вул. Богданівська, 1, кв. 2 у судове засідання, яке призначено на
30.01.2017 року на 15.00 годину по цивільній справі
за позовом Старцева Пилипа Павловича до Кузьменка Олександра Сергійовича, треті особи, які не
заявляють самостійних вимог: Качковський Микола
Миколайович, Циховська Маргарита Віталіївна про
визнання права власності на майно та витребування
його з чужого незаконного володіння.
Адреса суду: м. Київ, вул. Потєхіна, 14-а, каб. 21.
Суддя Н. П. Чередніченко

Личаківський районний суд м. Львова викликає Сімака
Віталія Анатолійовича (останнє відоме місце проживання:
м. Львів, вул. Смольського, 3/8), як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/463/1888/2016 (463/4296/16-ц)
за позовом Сімак Ірини Вікторівни до Сімака Віталія Анатолійовича, третя особа: Сімак Станіслав Віталійович про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка
продовжує навчання, що відбудеться 25 січня 2017 р. о 14
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний Банк «Приватбанк» до Сухачової Галини
Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором викликає до суду Сухачову Галину Володимирівну, останнє відоме місце реєстрації за адресою: м. Біла
Церква, б-р 50 р. Перемоги 131, кв. 39, Київської області.
Судове засідання відбудеться 24.01.2017 року о 14 год.
30 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду
Київської області, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова 7, зал судового засідання № 1, суддя
Дмитренко A. M.
В разі неявки відповідача до суду, справу буде розглянуто
в її відсутність.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ,
вул. Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 50) викликає на
13.03.2017 на 10 год. 00 хв Мінова Андрія Олеговича,
як відповідача у цивільній справі №760/2556/16-ц
(№2/760/2664/16) за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК»
до Мінова Андрія Олеговича про стягнення заборгованості.
У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя Коробенко С. В.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає у судове засідання заінтересовану особу представника Ленінської районної ради м. Луганська для
розгляду цивільної справи за заявою Синянської Лідії
Яковлівни про встановлення факту родинних відносин,
яке відбудеться 18 січня 2017 року о 08 годині 30 хвилин
(резервна дата судового засідання 24 січня 2017 року
о 09 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.

Новотроїцький районний суд Херсонської області викликає Кузнєцову Надію Миколаївну, 01.02.1955 року народження, уродженку
с. Чкалове Новотроїцького району Херсонської області як відповідачку у справі № 662/1899/16-ц за позовом ПАТ «Райффайзен Банк
«Аваль» до Кузнєцової Надії Миколаївни, Фесенко Анжели Олександрівни про відшкодування завданих збитків.
Судове засідання призначене на 11.40 годину 26.01.2017 року, яке
відбудеться в приміщенні Новотроїцького районного суду Херсонської області за адресою: смт Новотроїцьке, вул. Соборна, 87,
Херсонської області, головуючий по справі суддя Тимченко О. В.
У разі неявки відповідачки в судове засідання, справа буде розглядатися за її відсутності за наявними у справі доказами. Крім того,
суд роз’яснює відповідачці її обов’язок повідомити про причини неявки в судове засідання.

Суддя Гирич С. В.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Фарзалієва Хайям Рашид огли, про те, що 27
січня 2017 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 04053,
м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 57, відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом Астапенкової Мар’яни Олександрівни до
Фарзалієва Хайям Рашид огли, як відповідача про
розірвання шлюбу.
При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. С. Стеценко

Суддя Кузнецов Р. В.
Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравневого району Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного
товариства «Банк Камбіо» до Дабіжа Юлії Петрівни,
третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМО-МАРКЕТ», про звернення стягнення
на предмет іпотеки шляхом визнання права власності.
Відповідач Дабіжа Юлія Петрівна, зареєстрована
за адресою: м. Донецьк, вул. Пушкіна, 25, кв. 57;
третя особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМО-МАРКЕТ», місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Горячкіна, 22, кім. 402, викликаються на
31 січня 2017 року о 09.00 годині до Першотравневого районного суду для участі у розгляді справи по
суті. Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5.
Дабіжа Юлії Петрівні та Товариству з обмеженою
відповідальністю «ПРОМО-МАРКЕТ» пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази до
31 січня 2017 року. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в їхню
відсутність за наявними матеріалами.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Асварова Асвар Асвар огли, 01.08.1953
р.н., в судове засідання на 24.01.2017 року о 14.00
год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 213,
для участі у цивільній справі за позовом Коллінз О. М.
до Асварова Асвар Асвар огли, третя особа: Орган
опіки та піклування Дарницької районної у м. Києві
державної адміністрації про позбавлення батьківських прав.
У разі неявки відповідача до суду дане оголошення вважається належним повідомленням та
справу буде розглянуто по суті за наявними в справі
матеріалами.

Суддя Усатова І. А.
Василівський районний суд Запорізької області викликає
у судове засідання, яке відбудеться 06 лютого 2017 року о
09.00 годині в приміщенні Василівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Василівка, вул.Державна, 2, Шершньова Євгена Михайловича
(останнє відоме місце реєстрації - Запорізька обл., Васильківський р-н, м. Дніпрорудне, вул. Комсомольська, буд. 15,
кв. 159) як відповідача по цивільній справі
№ 311/3019/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шершньова Євгена Михайловича про стягнення заборгованості.
Суддя Полєно В. С.
Суддя Носик М. А.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по справі № 409/2966/16-ц за позовом
Третяк Тетяни Єгорівни до Луганської міської ради про визначення
додаткового строку для прийняття спадщини.
Судове засідання відбудеться 26.01.2017 року о 16:00 год. (резервна дата на 30.01.2017 року о 16:00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Луганська міська рада, адреса: Луганська
область, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 14.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

року об 11 год. 40 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачка: Чуриліна Вероніка Валеріївна, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Донецьк, вул.
Левицького, буд. 23, кв. 6, викликається 19 січня 2017 року
об 11 год. 40 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач: Расторгов Віктор Валерійович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Миколаївка,
пров. Молодіжний, буд. 4, кв. 4, викликається 19 січня 2017
року об 11 год. 40 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Публічне акціонерне товариство
«МАРФІН БАНК»
оголошує тендер з вибору кур’єрської служби
доставки поштової кореспонденції
для Головного Банку та Центральних відділень
ПАТ «МАРФІН БАНК» у 2017 році.
Умови проведення тендеру розміщені на сайті

Суддя Парамонов М. Л.

www.marfinbank.ua

Харківський районний суд Харківської області викликає відповідача Расулова Назіра Набдіновича на судове засідання, яке відбудеться 01.02.2017 року о 10.30 по справі за позовом Шляхової
Людмили Іванівни до Расулова Назіра Набдіновича, третя особа:
служба у справах дітей Харківської райдержадміністрації, про стягнення заборгованості по аліментам на неповнолітню дитину, стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% від суми несплачених аліментів
за кожний день прострочення, позбавлення батьківських прав та
призначення опікуна. У разі неявки відповідача на судове засідання,
неповідомлення про поважність причин неявки та ненадання заяви
про розгляд справи за його відсутності справу буде розглянуто у заочному порядку.

Автозаводський районний
суд м. Кременчука Полтавської
області повідомляє, що 22 листопада 2016 року було ухвалено
заочне рішення по справі
№ 524/5805/16-ц, номер провадження 2/415/2095/16 за позовом
Члека Кирила Олександровича
до Члек Віри Миколаївни про
розірвання шлюбу. Позовні вимоги задоволено.

Суддя І. В. Караченцев

Суддя Ж. О. Кривич

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Роменський міськрайонний суд Сумської області викликає відповідача Городника Віталія Миколайовича в
судове засідання, для розгляду цивільної справи
№ 585/4458/16-ц, провадження № 2/585/1269/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк»
до Городника Віталія Миколайовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 25 січня
2017 р. у приміщенні Роменського міськрайонного суду
Сумської області за адресою: м. Ромни, бул. Шевченка,
14 Сумської області.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
Городник Віталій Миколайович вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.
Городник В. М. зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області, смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/928/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Гончара Івана Вікторовича про
стягнення заборгованості по кредитному договору.
Судовий розгляд справи відбудеться 6 лютого
2017 року на 13 год. 50 хв. у Голованівському
районному суді за адресою: смт Голованівськ, вул.
Соборна (Леніна), 18.
Суд викликає Гончара Івана Вікторовича в судове
засідання як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглянута за наявними в ній доказами
з постановленням заочного рішення.
Суддя Є. Д. Глущенко
Суддя Гут Ю. О.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської
області викликає як відповідачку Поповичук (Білошицьку) Вікторію Сергіївну, 17.05.1993 року народження, була зареєстрована за адресою: Житомирська
область, Коростенський район, с. Веселівка, вул. Першотравнева, буд. 10, 13 лютого 2017 року в справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Поповичук (Білошицької) Вікторії Сергіївни про стягнення
заборгованості. Справа № 279/3263/16-ц.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні суду за
адресою: м. Коростень, вул. Сосновського, 38, зал
№2, о 13.00 годині 13.02.2017 року (реєстрація учасників проводиться секретарем у каб. №26).
У разі неявки відповідачки в судове засідання
справу буде розглянуто в її відсутність.
Суддя Волкова Н. Я.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідачів Бриня Олександра Васильовича, 03.03.1979 р.н., Кузьменко Світлану
Олександрівну, 07.06.1976 р.н., останнє відоме місце
проживання: м. Херсон, вул. Бєлінського, 27, кв. 7,
у судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Бриня
Олександра Васильовича, Кузьменко Світлани Олександрівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні
Херсонського міського суду Херсонської області
23.01.2017 року о 13.50 годині за адресою:
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідачів,
справа буде розглянута в їхню відсутність за наявними в ній доказами.
Суддя С. І. Майдан

У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області, смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/928/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Круценка Анатолія Васильовича про стягнення заборгованості по кредитному
договору.
Судовий розгляд справи відбудеться 6 лютого
2017 року на 13 год. 30 хв. у Голованівському
районному суді за адресою: смт Голованівськ, вул.
Соборна (Леніна), 18.
Суд викликає Круценка Анатолія Васильовича в
судове засідання як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглянута за наявними в ній доказами
з постановленням заочного рішення.
Суддя Гут Ю. О.

Розівський районний суд Запорізької області (70300,
Запорізька область, смт Розівка, вул. Новобудови, 23)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Черняка Олексія Івановича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі №327/252/16-ц Черняк Олексій
Іванович, 23 вересня 1954 року народження, викликається до суду на 14 год. 00 хв. 2 березня 2017 року для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки, позов буде
розглянутий за його відсутності за наявними у справі доказами.

Таращанський районний суд Київської області повідомляє Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерагроінвест», Бойко Марію Іванівну, Тропотягу
Анатолія Васильовича, Голубенко Надію Володимирівну,
Загоруйко Юлію Василівну, Шинкаренко Марію Степанівну, Козій Меланію Миколаївну, Голубенко Інну Петрівну, Голубенка Петра Кузьмовича, Шалієвського Сергія
Вікторовича, Олійник Надію Миколаївну, Козій Валентину Трохимівну, Литвинець Катерину Іванівну, Тропотягу Леоніда Ониськовича, Спільніченко Тетяну
Олексіївну, Ошийко Катерину Кузьмівну, Борщ Ірину Віталіївну, Бойко Надію Кузьмівну, Славінську Тетяну Леонідівну, Сокирко Надію Петрівну, Мартинюк Тамару
Петрівну, Олійника Василя Андрійовича, Малоокову Оксану Всеволодівну, Литвинець Марію Василівну, Козловець Надію Миколаївну, Ошийко Катерину Іванівну,
Богдан Людмилу Миколаївну, Загоруйко Марію Кирилівну, Литвинець Марію Петрівну, Тропотягу Олександра
Афанасійовича, Мицик Любов Григорівну, Назаренка
Степана Івановича, Костенка Володимира Миколайовича, Костенко Галину Миколаївну, Ліщенко Людмилу
Миколаївну, Шинкаренка Володимира Івановича, Ломаку Марію Василівну, Козинчук Марію Василівну, Мартинюка Леоніда Михайловича, Очеретяну Людмилу
Іванівну, Корнієнко Ларису Іванівну, Мунька Юрія Петровича, Корнієнка Степана Петровича, Костюшко Галину
Іванівну, Кошинську Парасковію Трифонівну, Богдана
Андрія Вівсейовича, Славінського Василя Максимовича,
Тропотягу Галину Захарівну, Гусар Євдокію Захарівну,
Тропотяга Михайла Захаровича, Бородавко Анастасію
Михайлівну, Коваль Любов Миколаївну, Кошинського
Олексія Івановича, Ошийка Степана Корнійовича,
Ошийко Валентину Василівну, Терещук Ольгу Євменівну,
Литвинець Катерину Романівну, Тропотяга Андрія Захаровича, Шило Валентину Захарівну, Москалюк Тетяну
Олексіївну, Лимара Анатолія Степановича, Корнієнка Валерія Олександровича, Святюк Ніну Василівну, Вишнівську Ганну Михайлівну, Корнієнко Килину Вартломівну,
Слизченко Наталію Миколаївну, Слизченка Петра Сергійовича, Шинкаренка Сергія Миколайовича, Славінську
Тетяну Анатоліївну, Славінського Олега Марковича, Пономаренка Анатолія Івановича, Пономаренко Галину
Яківну, Москаленко Ларису Сергіївну, Іванкевич Ганну
Миколаївну, Павленко Валентину Іванівну, що вони викликаються в судове засідання як відповідачі по справі
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Журавлиське» про визнання недійсними договорів
оренди земельних ділянок та визнання договорів оренди
земельних ділянок поновленими.
Судове засідання відбудеться 23.01.2017 року о 10 годині 00 хвилин у залі суду за адресою: вул. Сікевича Володимира, 75, м. Тараща Київської області, 09500. У разі
неявки справа буде розглянута у вашу відсутність.

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідача по цивільній справі за провадж.
2/431/1646/16 Поречного Владислава Олександровича, який
мешкає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул.
Петраковського, 19, кв. 27, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк» «Експобанк» до Поречного Владислава
Олександровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 25 січня 2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, судова зала №4. У
разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/2943/16-ц за позовом Колесніченко Оксани Володимирівни до Балягутдінова Дмитра Володимировича
про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться
26.01.2017 року об 11.00 год. (резервна дата на
02.02.2017 року об 11.00 год.) у залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Балягутдінов Дмитро Володимирович, адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул.
Победоносна, буд. 19, кв. 115.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Негован
Мілана Миколайовича, Негован Тетяну Анатоліївну, як відповідачів по цивільній справі № 2/756/4662/16 за позовом
Негован Миколи Гойковича до Негован Мілана Миколайовича, Негован Тетяни Анатоліївни, третя особа: Оболонський
відділ державної міграційної служби головного управління
ДМС у м. Києві, про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку, призначена на 06.03.2017 року на 12.00
годину.
У разі неявки відповідачів до суду, дане оголошення вважається належним повідомленням, а цивільна справа буде
розглядатись за відсутності відповідачів в порядку, передбаченому ЦПК України.

Суддя С. А. Потеряйко

У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області, смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/877/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Стрельнікової Анастасії Володимирівни про стягнення заборгованості по кредитному договору.
Судовий розгляд справи призначено на 19 січня
2017 року на 13 год. 45 хв. у Голованівському районному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна (Леніна), 18.
Суд викликає Стрельнікову Анастасію Володимирівну у судове засідання як відповідачку.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачки до суду та неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за наявними у справі
доказами з постановленням заочного рішення.
Суддя Гут Ю. О.

Суддя В. О. Озеров

Суддя Кущ Т. М.

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:
02 березня 2017 року
о 16.00 год. Міськова Віталія Васильовича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська,
5-б/96) (справа № 428/10780/16-ц);
о 16.10 год. Гошка Андрія Євгеновича (Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 43/29)
(справа № 428/11002/16-ц);
06 березня 2017 року
о 16.00 год. Челомбітька Івана Івановича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, смт Воронове, вул.
Лісна, 14) (справа № 428/10426/16-ц);
о 16.10 год. Болтова Богдана Леонідовича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15-б)
(справа № 428/10788/16-ц);
07 березня 2017 року
о 08.10 год. Дурнєва Володимира Миколайовича
(Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 38/14) (справа № 428/10887/16-ц).
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.
Суддя І. О. Юзефович

Третякова Валентина Іванівна, останнє відоме
місце реєстрації якої: м. Пологи Пологівського
району Запорізької області, вул. І.Чеберка (Жовтнева), 23, викликається в судове засідання до Пологівського районного суду Запорізької області як
відповідачка у цивільній справі №324/2239/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Третякової Валентини Іванівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 19 січня 2017 року о 08 год. 30 хв. у
приміщенні Пологівського районного суду за адресою: м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності
(М.Горького), 28.
Суддя Полєно B. C.
Суддя Каретник Ю. М.

Скадовський районний суд Херсонської області викликає в судове засідання як відповідачку на 06.02.2017 р.
о 08.30 год. Скорікову Галину Василівну, 11.12.1974 року
народження, останнє відоме місце проживання: вул.
Балтазарівська (стара назва - Куйбишева), 13, кв. 5,
м. Скадовськ Херсонської області, у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Скорікової Галини Василівни про стягнення заборгованості.
У разі неявки в судове засідання відповідачки Скорікової Галини Василівни, справа буде розглянута за її відсутності відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України за
наявними в ній доказами.

Скадовський районний суд Херсонської області викликає в судове засідання як відповідача на 06.02.2017 р.
о 08.00 год. Федіна Валерія Юрійовича, 19.07.1970 року
народження, останнє відоме місце проживання: вул. Гагаріна, 35, с. Антонівка Скадовського району Херсонської області, у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Федіна Валерія Юрійовича про стягнення заборгованості.
У разі неявки в судове засідання відповідача Федіна
Валерія Юрійовича, справа буде розглянута за його відсутності відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Пухальський

Суддя С. В. Пухальський

Сошинський Сергій Олегович повідомляє ТОВ «ЛЮКС ТРАНС ТОРГ» про дострокове розірвання договору оренди нежитлового
приміщення № 23 від 25.04.2016 р. за адресою: вул.
Маршала Жукова, буд. 26, літера А, у зв’язку з порушенням умов договору в частині сплати орендної
плати, про нарахування штрафних санкцій, передбачених договором та чинним законодавством і необхідність у найкоротший термін сплатити заборговану
суму орендної плати.
З опублікуванням оголошення, ТОВ «ЛЮКС
ТРАНС ТОРГ» вважається повідомленим згідно з
Суддя Т. В. Ледньова чинним законодавством України.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача
Сальнікова Володимира Олексійовича (91493, м. Луганськ, с. Ювілейне, кв-л Шахтарський, б. 647) по
цивільній справі №409/3020/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Правекс-Банк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 07.02.2017 р. (резервна дата 10.02.2017 р.) о 08.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Суддя Третяк О. Г.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Музиченка Павла Степановича, 28.10.1972 р.н., як відповідача у цивільній справі за позовом Дворської Ольги
Трохимівни до Музиченка Павла Степановича, третя особа
— Великодимерська селищна рада Броварського району
Київської області, про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, зняття з реєстраційного обліку, у судове засідання, яке призначене на 23
січня 2017 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб.
№ 309.
Одночасно суд роз’яснює, що неявка відповідача є підставою для розгляду справи в заочному порядку на підставі
наявних у ній документів.

Коломийським міськрайонним судом призначена до
розгляду цивільна справа за позовом Кушнірюка Вячеслава Івановича до Молочка Степана Григоровича, третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог: Кушнірюк
Надія Богданівна про визнання батьківства.
В судове засідання по справі викликається відповідач
Молочко Степан Григорович, останнє відоме місце проживання: 74822, с. Любимівка, вул. Калініна, 36 НовоКаховського району Херсонської області, на 09 год. 00
хв. 7 лютого 2017 року в приміщення суду: м. Коломия,
пр. Грушевського, 29 Івано-Франківської області.
Суд пропонує відповідачу подати докази по справі, у
разі його відсутності справа буде заслухана без нього.

Суддя Кричина А. В.

Суддя Т. В. Селезньова

Суддя Хільчук І. І.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шакуро Дмитра Олександровича, 21.04.1973
року народження, зареєстрованого в м. Севастополь АР
Крим по вул. Соловйова, 1, проживаючого в м. Севастополь АР Крим по вул. Колобова, 15, кв. 247, вул. Хрустальова, 167-Б, кв. 40, в підготовче судове засідання за
обвинувальним актом у кримінальному провадженні
№ 42015161010001139 за ч.1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України на 10 годину 26 січня 2017 року в приміщенні суду
на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 14, в колегії суддів під головуванням судді Бабайлової Л. М.
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу. У разі
неявки обвинуваченого в суд дане оголошення вважається належним повідомленням і розгляд справи можливий за процедурою спеціального судового
провадження.

Старобільський районний суд Луганської області викликає як
відповідачів по цивільній справі за провадж. № 2/431/1695/16
Варданян Ліду Гургенівну, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Суворова, буд. 17А, Хачатрян
Сергія Карапетовича, який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Суворова, буд. 17А, Хачатрян Сірануш Сергіївну, яка зареєстрована за адресою: Луганська
область, м. Антрацит, вул. Суворова, буд. 17А, у судове засідання
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Варданян
Ліди Гургенівни, Хачатрян Сергія Карапетовича, Хачатрян Сірануш Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 26 січня 2017 року о 15 годині
00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Миру, 38а, судова зала № 4.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Василини Сергія Мирославовича
- представника Похилька Олександра Івановича на
рішення Оболонського районного суду м. Києва від
4 серпня 2016 року в справі за позовом Діюк Катерини Юліусівни до Похилька Олександра Івановича
про поділ спільного майна подружжя, відбудеться в
приміщенні Апеляційного суду м. Києва (вул.
Солом’янська, 2а) 31 січня 2017 року о 09 годині 30
хвилин.
У випадку явки, при собі мати паспорт, або інший
документ, який посвідчує особу.
Суддя Т. А. Семенюк
Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Мошняцьку Вікторію Вікторівну, 13.10.1983 р.н., останнє
відоме місце реєстрації: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня, 7, кв. 220, як відповідачку в судове засідання по справі № 501/5035/15-ц за позовною
заявою Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк»
до Мошняцької Вікторії Вікторівни про звернення стягнення на предмет застави, о 12.15 год. 26.01.2017 р. за
адресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засідань №2.
Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідачки справа
буде розглянута у її відсутність.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської
області викликає Біленького Сергія Олександровича
(останнє відоме місце проживання: вул. Коцюбинського, 2а, кв. 21, м. Полтава) як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 541/1019/16-ц
провадження № 2/541/581/2016 за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Вітченка Сергія Вікторовича, Біленького Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 30 січня 2017 року
о 13 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
вул. Гоголя, 133, м. Миргород, Полтавської області,
головуючий суддя Андрущенко-Луценко С. В.
Явка відповідача Біленького С. О. до суду є
обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто
за його відсутності.
Відповідач Біленький С. О. зобов’язаний повідоСуддя В. О. Озеров мити суд про причини неявки в судове засідання.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Сильні духом змагаються
від Василя до Водохрещення

ПогоДА нА ЗАВТРА

МІЖНАРОДНІ СТАРТИ. Українські Карпати вперше приймають
Фото УНIAН

етап Кубка світу серед паралімпійців
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
четвер на базі Західного
реабілітаційно-спортивного центру Національного комітету спорту інвалідів України в Яворові, що на
Львівщині, відбулося урочисте відкриття змагань за
Кубок світу Міжнародного
паралімпійського комітету з
лижних перегонів та біатлону. Старт змаганням планетарного масштабу, які відбуваються в Україні вперше, дали віце-прем’єр-міністр Павло Розенко, міністр соціальної політики
Андрій Рева, голова Львівської ОДА Олег Синютка та
президент Національного
паралімпійського комітету
України Валерій Сушкевич.
Зокрема, Павло Розенко
зазначив: те, що в нашій
державі відбуваються такі
змагання, свідчення визнання. Відтак, віце-прем’єр-міністр побажав учасникам
змагань успіхів та спортивної удачі, суддям — об’єктивності, а тренерам — витримки, й запевнив, що
уряд України і в подальшому вживатиме всіх необхідних заходів щодо підтримки
розвитку паралімпійського
руху в нашій країні. А від
імені Президента України
учасників світової першості
привітав голова ОДА Олег
Синютка, який побажав
спортсменам чесної, безкомпромісної боротьби і перемог.
Очільник області наголосив: Кубок світу на Львівщині — це вже перемога
України. «Ми продемонстрували усьому світові, що
наша держава безпечна,
адже ці змагання дивитимуться в Бразилії, Японії та
багатьох країнах Європи. І я

У

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 15 СІЧНЯ

Під час тренувальних заїздів спортсмени мали змогу помилуватися Карпатами

Львівські пампухи особливо смакували бразильським
біатлоністам

переконаний, що ми перемагатимемо й у спортивних
змаганнях, й у боротьбі за
незалежність», — сказав
він.

Спортсменів вітали етнографічні колективи Львівщини. Дівчата у бойківському вбранні подарували делегаціям сувеніри-подарун-

ки та українські різдвяні
смаколики — пампухи. В
день відкриття спортсменилижники мали можливість
випробувати траси — відбулося офіційне тренування команд. А вчора було розіграно
перші комплекти нагород.
Загалом у змаганнях, які
триватимуть сім днів поспіль,
братимуть участь майже 120
спортсменів із 19 країн світу
(Україна, Велика Британія,
Бразилія, Італія, Японія,
Франція, Хорватія, Китай,
Німеччина, Білорусь, Корея,
Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія,
Фінляндія, Австрія, Угорщина). Варто зазначити, що
український карпатський
етап Кубка світу — один із
головних на шляху підготовки команд та кваліфікації спортсменів на зимові
Паралімпійські ігри 2018
року, що відбудуться в південнокорейському місті
Пхьончхані.

Полтавські журналісти — спортивні доки
Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
ВИЗНАННЯ.
Наприкінці
2016 року Національний олімпійський комітет визначив кращі мас-медіа в олімпійському
русі. Серед журналістів —
представники полтавського
обласного телеканалу «Лтава».
Зокрема, в номінації «Дебют у спортивній журналістиці» кращим став завідувач
сектору
спортивних
програм Ігор Ізотов. Його журналістські матеріали про важку атлетику, великий теніс,
футбол, боротьбу максимально сприяли висвітленню позитивних новин та аналізу проблемних питань вітчизняного

спорту. Також Ігор Ізотов став
ініціатором організації першої
прямої трансляції чемпіонату з
веслування на байдарках і каное. Як зазначає сам молодий
журналіст: «Це перемога
«Лтави», адже нічого б не вдалося без злагодженої перемоги колективу. Та попереду багато амбіційних планів і роботи. Розцінюю цю перемогу як
аванс, який треба виправдати».
А от «За висвітлення ролі
жінок у спорті» кращою стала
журналістка «Лтави» Юлія
Логвиненко за цикл програм
«Полтавщина спортивна». Каже, що перемога — це визнання спортивних жінок України,
Полтавщини зокрема. «Комітет відзначив низку передач

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

про тендітних і сильних, цілеспрямованих і ніжних. Приємно!
Насправді, ці 11 серій готувала
весь рік, і поставила за мету
усунути таку собі гендерну нерівність в ЗМІ щодо спортсменів: якщо гра мільйонів — то
розповідала про футзалісток,
наших 10-разових чемпіонок
України (команда «ПЗМС»),
більш хлопчаче тхеквондо —
про чарівного тренера чемпіонів Вікторію. Ще знайомила
глядачів із сумоїсткою Марією,
лижницею Лізою, наставницями учасника Олімпіади Любомира Лемешка мудрими Іриною Львівною та Зоєю Володимирівною. Крім того, пишаюся
і радію спілкуванню з неймовірними мамами паралімпійців
видатною плавчинею Світла-

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

ною Копчиковою та поважною
жіночкою-живчиком «ходячим
мотиватором» і підкорювачкою
гір Анастасією Дойніковою з
Миргорода. Радію, що вдалося розкрити скромних і талановитих, абсолютно занурених і
відданих веслуванню Тетяну
Кострому і Машу Кічасову», —
наголошує Юлія Логвиненко. І
зізнається: влаштувати всі ці
інтерв’ю було нелегко — ранні
зйомки, панянкам ні на кого
було лишити вихованців, не
встигали робити зачіски/макіяж і часто дуже хвилювалися.
Та все вдалося!
Нагороди з рук президента
Національного олімпійського
комітету Сергія Бубки наші колеги отримають наприкінці
січня.

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

Нiч
День
+1 -4 +1 -4
-3 -8 +1 -4
+1 -4 +1 -4
+1 -4 +1 -4
-10 -15 0 -5
-4 -9 0 -5
-7 -12 0 -5
-10 -15 0 -5
-4 -9 0 -5
-6 -11 0 -5
-10 -15 0 -5
-6 -11 0 -5
-1 -6 +1 -4

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

Нiч
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+2
0

-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-3
-2

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

Укргiдрометцентр

Мелітопольські учні
перемогли
на олімпіаді філософів
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
ОСВІТА. Сорок школярів з другого по десятий клас Вознесенської загальноосвітньої школи Мелітопольського району здобули
найвищий рейтинг серед українських школярів на Міжнародній
олімпіаді «Наланда — 2016». Організацією та проведенням олімпіади займався Європейський центр дистанційної освіти «Наланда», названий на честь одного з перших та найбільших освітніх
центрів свого часу — університету Наланда, заснованого у V ст.
до н. е. на півночі Індії, у якому викладали і вчилися багато видатних філософів. У перекладі «Наланда» означає «місце, що дарує
лотос (nalam)», або «духовне пізнання». Учасниками Міжнародної
олімпіади були школярі з України, Білорусі, Казахстану, Литви та
Росії.
Долучившись до олімпіади, колектив Вознесенської школи одразу став одним з її лідерів. Зокрема учениця шостого класу Єлизавета Яцун перемогла в номінації «Кращий учень-ерудит 2016
року» та стала володаркою головного призу олімпіади — двох путівок у Дубай. Серед переможців також Микола Кокарєв, учень
четвертого класу, який виграв планшет відомого бренда. А Микола Левадний та Анастасія Іщенко, які увійшли до десятки найкращих українських школярів, були відзначені медалями.
Переможцем у номінації «3 місце» серед учителів з України визнано Миколу Биковського, якого заохочено смарт-годинником.
Головна місія Європейського центру дистанційної освіти «Наланда» — виявляти та розвивати обдарованих і талановитих учнів.
В олімпіаді беруть участь учні всіх загальноосвітніх навчальних закладів з другого по одинадцятий класи.

оголошення
ПоВІСТКА ПРо ВИКлИК ПІДоЗРЮВАного
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Білоус Віктор Вікторович 14.01.1993 р.н., що мешкає за адресою: м.Кривий Ріг, пр.Миру,7 кв.111, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 20.01.17, 23.01.17 з 09.00 до 18.00 год. до каб.19
2 СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області, до слідчого Ващенка С.Д., за адресою: м.Кривий Ріг, вул. В.Гурова,1 для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні №42015040000000258 від 26.03.2015 за ч.1 ст.115 КК України — відкриття матеріалів провадження та вручення обвинувального акта згідно ст.ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291, 297 КПК України. Поважні причини неприбуття
особи на виклик та наслідки неприбуття за викликом передбачені ст.ст.138,139
КПК України.
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«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
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