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З якими досягненнями
ЗСУ завершили рік
минулий і з якими
планами розпочали
прийдешній

Закон України
«Про Вищу раду
правосуддя»

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: «Нинішні
цифри й зростання
пересічні українці

Олевський іспит для
реформованої поліції

мають відчувати
у власній кишені та
заробітній платі».
Прем’єр-міністр про мету ключових економічних
перетворень у 2017 році
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Ліки неодмінно
здешевшають
АКТУАЛЬНО. За дорученням глави уряду Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством економічного розвитку і
торгівлі розробили порядок розрахунку граничних цін на лікарські засоби за 21 міжнародною непатентованою назвою або діючою речовиною. Це зроблено для забезпечення доступними
та якісними ліками якомога більшої кількості українців.
З 1 лютого унеможливлюється реалізація ліків в аптечних закладах вище граничної ціни з урахуванням граничних надбавок (оптової й роздрібної) та ПДВ. ПДВ на лікарські засоби та
медичні вироби зменшиться до 2—5%. Уряд встановлює максимальну гуртову торговельну надбавку на продаж ліків 5%
з урахуванням усіх податків і зборів та максимальну роздрібну торговельну надбавку 15%, враховуючи всі податки й збори. Перший крок — державне регулювання вартості ліків від
серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2-го типу й
бронхіальної астми.
Реєстр гранично-оптових цін опубліковано на сайті Міністерства охорони здоров’я, повідомляє департамент інформації та
комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Фото надане Головним управлінням Національної поліції у Житомирській області

середа, 25 січНЯ 2017 РОКУ		

ЦИФРА ДНЯ

4,014 млрд кВт-год

електроенергії експортувала Україна
в 2016 році. Це на 10,9% більше,
ніж позаторік
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Похмурий ранок після масової стрілянини в Олевську — не лише алегорія, а й гірка реальність

ПОГЛЯД. П’ятьом учасникам смертельної стрілянини

на Житомирщині оголосили про підозру

Доступний дах над головою

КВАРТИРНЕ ПИТАННЯ. Як місцева влада може забезпечити українців пільговим житлом?
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

З

і стовідсотковою імовірністю можна стверджувати,
що власне житло для більшості
українських сімей, які його потребують, нині постає лиш захмарною мрією і не вписується
у реальні плани. І таких безвлас-

нохатченків, за оцінками експертів, в Україні налічується від
650 до 700 тисяч. Здужати виплату кусючих банківських кредитів на будівництво або придбання житла чи заощадити кошти на ці потреби за нинішніх
цін та тарифів можуть, мабуть,
лише ті, хто цього вже не потребує і має дах над головою, та й

не один… Єдиним шансом здобути заповітні квадратні метри
у власних стінах для середньостатистичних сімей, необтяжених нерухомим майном, лишається участь у пільгових житлових програмах.
Програми молодіжного житлового будівництва, доступного житла та інші, які останніми роками

то активізовувалися, то пробуксовували, за нинішніх реалій економічної кризи та військової агресії з боку РФ з великою натугою
підтримуються державою і лише
в деяких регіонах реалізуються на
практиці завдяки фінансуванню з
місцевих бюджетів. Харків’янам
у цьому сенсі й справді поталанило. Міська програма будівництва

або ж придбання доступного житла на 2010—2020 роки та цільова
програма молодіжного житлового кредитування працювали фактично без збоїв. А торік, значною
мірою завдячуючи процесам децентралізації, Слобожанська столиця взагалі змогла наростити обсяги пільгового житлового будівництва.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 24 січня 2017 року
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USD 2733.2499
EUR 2928.6773
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 4.5934
за 10 рублів

/

AU 331502.21

AG 4684.79
PT 263211.97
за 10 тройських унцій

PD 208000.32
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оглошення
Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Вовченка Сергія Володимировича, 15.09.1964
року народження, останнє відоме місце проживання:
с. Красненьке, вул. Чернишова, буд. 8, Іллінецького
р-ну Вінницької області, в судове засідання як відповідача по цивільній справі № 131/1226/16-ц за позовом
Публічного
акціонерного
товариства
комерційного банку «Приват Банк» до Вовченка Сергія Володимировича про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначено на 08 год. 30 хв. 14
лютого 2017 року в залі засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс
22700.
В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
Голова суду М.В. Шелюховський

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Кравця Вадима Вікторовича, 14.12.1980 року
народження, останнє відоме місце проживання:
с. Павлівка, вул. 60-річчя Жовтня, буд. 42, Іллінецького району Вінницької області, в судове засідання
як відповідача по цивільній справі № 131/326/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» до Кравця Вадима Вікторовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначено на 08 год. 30 хв. 22
лютого 2017 року в залі засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької області, вул. Європейська, 28, індекс
22700.
В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.
Голова суду М.В. Шелюховський

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу з формування Громадської ради
при Національному агентстві з питань запобігання корупції

Шановні Абоненти швидкісного Інтернету 3G CDMA від

ПрАТ «МТС УКРАЇНА»

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) керуючись Порядком організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради
при Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 140, оголошує про проведення конкурсу з
формування Громадської ради.
Конкурс проводиться шляхом рейтингового голосування з відбору 15 кандидатів до
складу Громадської ради на установчих зборах делегатами громадських об’єднань.
Установчі збори з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань
запобігання корупції відбудуться 24 лютого 2017 року о 10:00 у приміщенні Національного
агентства за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, актова зала.
До участі в установчих зборах допускаються громадські об’єднання, які є юридичними
особами, зареєстровані в установленому порядку та провадять діяльність за напрямом
запобігання корупції не менш як два роки.
Громадське об’єднання може запропонувати для участі в установчих зборах не більш
як одного делегата громадського об’єднання та кандидата до складу Громадської ради.
Одна і та сама особа не може бути одночасно делегатом громадського об’єднання та
кандидатом до складу Громадської ради.
Для участі в установчих зборах громадське об’єднання подає уповноваженій посадовій
особі, відповідальній за проведення конкурсу з формування Громадської ради (далі –
Уповноважена особа), заяву у довільній формі, підписану керівником громадського об’єднання, із зазначенням прізвища та ініціалів делегата громадського об’єднання.
До заяви додаються:
копії свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та статуту громадського об’єднання, скріплені печаткою такого об’єднання (у разі наявності);
документи, що підтверджують провадження діяльності громадського об’єднання за напрямом запобігання корупції не менш як два роки;
біографічна довідка делегата громадського об’єднання із зазначенням контактного телефону та електронної адреси.
У разі коли громадське об’єднання пропонує кандидата до складу Громадської ради,
крім зазначених документів, подаються:
заява кандидата про згоду на участь у роботі Громадської ради;
біографічна довідка кандидата із зазначенням інформації про досвід роботи у сфері
запобігання корупції та досягнення в зазначеній сфері, контактного телефону та електронної адреси;
копія паспорта, засвідчена кандидатом;
письмова згода на обробку персональних даних.
Прийняття заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів
до їх проведення.
Списки делегатів громадських об’єднань та кандидатів до складу Громадської ради оприлюднюються не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення установчих
зборів на Урядовому порталі.
Документи можна подати особисто (м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, каб. 510, 625626; пн – чт з 09.00 до 18.00, пт – з 09.00 до 16.45), направити поштою (01103, м. Київ,
бульв. Дружби народів, 28) або надіслати на електронну адресу (i.tkachenko@nazk.gov.ua)
у термін до 14 лютого 2017 року включно.
Контактні особи:
Валентина Зайвенко, тел.: 044 200 08 31, e-mail: v.zaivenko@nazk.gov.ua;
Ольга Пацюченко, тел.: 044 200 08 24.
Уповноважена посадова особа, відповідальна за проведення конкурсу з формування
Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції:
Ігор Ткаченко, тел.: 044 200 08 24, е-mail: i.tkachenko@nazk.gov.ua.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає Левченка Миколу Миколайовича, 11.05.1985 р.н.,
зареєстрованого: м. Конотоп, вул. Будівельників, 32/136
Сумської області, як відповідача по цивільній справі №
577/5141/16 -ц (2/577/93/17 р.) за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором в розмірі 24 964 грн 39 коп., яке відбудеться
21 лютого 2017 року о 8 годині 30 хвилин в приміщенні
суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, Сумської області, кабінет № 1.
У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по
справі доказів.

В провадженні Приморського районного суду
м. Одеси знаходиться цивільна справа № 522/13731/16ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Виговської Елеонори Борисівни про стягнення заборгованості.
Приморський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Виговську Елеонору Борисівну у судове
засідання, яке відбудеться 16.02.2017 року о 12 год.
00 хвилин у приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал
судових засідань № 208).
Приморський районний суд пропонує відповідачу
подати пояснення, заперечення та усі наявні докази
по справі особисто або через представника.
У разі Вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута у Вашу відсутність.
Суддя А. Ю. Бойчук

з 01.02 змінюються умови тарифних планів! Надалі для
зручності вартість послуги в нижчевказаних тарифах буде
вказана з усіма податками (ПДВ та ПФ). Нові умови тарифних планів при контрактному підключенні, щомісячний платіж:
• у тарифах «Коннект 50», «НовыйКоннект 50» складе 70гривень.
Вартість за кожен наступний 1 МБ, яка становить 12 копійок, залишається без змін. Кількість включених МБ в пакет збільшується до 1000
МБ на місяць;
• у тарифі «3G Коннект 25» складе 35 гривень. Вартість за кожен
наступний 1 МБ, яка становить 15 копійок, залишається без змін. Кількість включених МБ в пакеті збільшується з 500 МБ на місяць до 750
МБ на місяць;
• у тарифі «3G Коннект 25+25» складе 60 гривень. Вартість за кожен
наступний 1 МБ, яка становить 15 копійок, залишається без змін. Кількість включених МБ в пакеті збільшується з 500 МБ на місяць до 750
МБ на місяць;
• у тарифі «3G Коннект 50» складе 70 гривень та кожен наступний
МБ у тарифі «3G Коннект 50» становитиме 10 копійок за 1 МБ. Кількість включених МБ в пакеті збільшується з 1500 МБ на місяць до
1750 МБ на місяць;
• у тарифі «3G Коннект 50+25» складе 95 гривень та кожен наступний МБ у тарифі «3G Коннект 50» становитиме 10 копійок за 1 МБ.
Кількість включених МБ в пакеті збільшується з 1500 МБ на місяць
до 1750 МБ на місяць;
• у тарифі «3G Коннект 75» складе 85 гривень. Вартість за кожен
наступний 1 МБ, яка становить 8 копійок, залишається без змін. Кількість включених МБ в пакеті збільшується з 2500 МБ на місяць до
2750 МБ на місяць;
• у тарифах «3G Коннект 75+25», «3G Коннект 100» складе 110 гривень Вартість за кожен наступний 1 МБ залишається без змін. Кількість включених МБ в тарифі «3G Коннект 75+25» збільшується з 2500
МБ на місяць до 2750 МБ на місяць та в тарифі «3G Коннект 100»
збільшується з 5000 МБ на місяць до 5250 МБ на місяць;
• у тарифі «3G Коннект 100+25», яка складає 135 гривень залишається без змін. Кількість включених МБ в пакеті збільшується з 5000
МБ на місяць до 5250 МБ на місяць;
• у тарифі «Безлімітний місяць» складе 110 гривень та у тарифі
«Безлімітний місяць+25» складе 135 гривень за безлімітний трафік
без обмежень швидкості.
У тарифі «Вільний трафік» вартість 1 МБ становитиме 15 копійок.
Тарифи вказані в гривнях з урахуванням ПДВ та збору до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ
та набирають чинності 01 лютого 2017 року.
Деталі на сайті за адресою www.mts.ua або детальна інформація
за телефонами ПрАТ «МТС УКРАЇНА».
• 111 — безкоштовно з мобільного ПрАТ «МТС УКРАЇНА» в Україні
• 0800 400 000 — для абонентів інших операторів (безкоштовно з
будь-якого номера в Україні)

Суддя І. М. Семенюк

Мян Олег Юрійович, останнє місце проживання чи мешкання: м. Кам’янське, бул. Будівельників, буд. 33, кв. 7, викликається у відкрите судове засідання як відповідач на 09.50 годину 06.02.2017 року у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Мян Олега Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитом.
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 Мян Олег Юрійович вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Є.Д. Багбая

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що
16 лютого 2017 року о 16 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 104, Херсонської області,
відбудеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/630/16-ц за
позовом ПАТ КБ « Приватбанк» до Махінько Олега Миколайовича про
стягнення заборгованості.
В судове засідання у вищевикладений час викликається як відповідач Махінько Олег Миколайович, 01.04.1978 року народження.
В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини
неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність відповідача на підставі наявних у справі доказів.
Суддя Дригваль В.М.
Інформація щодо здійснення спеціального судового провадження
та повістка про виклик до суду обвинуваченого
Суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Багрієм Т.Я. 09 листопада 2016 року постановлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження відносно Баркова Сергія Миколайовича,
28 жовтня 1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.
На підставі ст. ст. 297-1, 297-5, 314, 323 КПК України, Тернопільський
міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого Баркова Сергія Миколайовича, який зареєстрований за адресою: м. Луганськ,
вул. Володимирська, 35, у судове засідання, яке буде проводитися в порядку
спеціального судового провадження та відбудеться 01 лютого 2017 року о
12 год. 20 хв. в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області за адресою: м.Тернопіль, вул. Котляревського, 34
(очікувати на 2-му поверсі).
Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ,
який посвідчує особу.
У разі неявки обвинуваченого Баркова Сергія Миколайовича в судове засідання, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку
спеціального судового провадження.

Суддя Багрій Т.Я.

Ічнянський районний суд Чернігівської області викликає у судове засідання, яке відбудеться 26 січня
2017 року о 09.00 годині в приміщенні Ічнянського
районного суду Чернігівської області за адресою:
16700, м. Ічня, вул. Коваля, 10, Минку Яну Анатоліївну (останнє відоме місце реєстрації: Чернігівська
обл., Ічнянський р-н, с. Хаєнки, вул. Леніна, буд. 62)
як відповідача по цивільній справі № 733/1826/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Минки Яни
Анатоліївни про стягнення заборгованості.
Суддя С.В. Пухальський
Суддя Карапиш Т.В.

Скадовський районний суд Херсонської області викликає в судове засідання як відповідача 16.02.2017 р.
на 08.00 год. Літинського Валерія Павловича, 27.04.1978
року народження, останнє відоме місце проживання:
вул. Поштова, 18, с. Новоукраїнка, Скадовського району,
Херсонської області у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Літинського Валерія Павловича про
стягнення заборгованості.
У разі неявки в судове засідання відповідача Літинського Валерія Павловича справа буде розглянута за
його відсутності відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України
за наявними в справі доказами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Павлова Юрія Михайловича (11.11.1973 р.н., зареєстрованого за адресою: вул. Калмикова,
буд. № 15, кв. 22, м. Арциз Одеської області) як відповідача по цивільній
справі № 492/1338/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Павлова
Юрія Михайловича про стягнення заборгованості. Розгляд справи призначено на 01.02.2017 р. о 09 год. 00 хв. у залі № 2 Арцизького районного суду
Одеської області за адресою: вул. Соборна, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.
У разі неявки відповідача в судове засідання або неповідомлення про причину неявки, справа буде розглянута у його відсутність за наявними в ній
матеріалами.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя
О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 30 січня 2017
року о 08.00 годині за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157,
корп. 2, каб. 19, як відповідача по справі за позовом Нестерової К.С. до
Нестерова Я.Ю. про розірвання шлюбу — Нестерова Ярослава Юрійовича: 86147, Донецька область, м. Макіївка, Гвардійський квартал, 13/16.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази на їх підтвердження. У разі неявки відповідача в судове засідання
справа згідно з вимогами ЦПК України може бути розглянута за його
відсутності.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Іпаті Валерія
Атанасійовича, 09.10.1965 р.н., останнє відоме місце перебування за
адресою: м. Чернівці, вул. Кобзарська, 69/3, як відповідача у судове
засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Іпаті Валерія Атанасійовича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 26.01.2017 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого районного суду, розташованого за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. № 2.
У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за
вашої відсутності.
Суддя І.В. Іщенко

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє, що
13 лютого 2017 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, № 12, буде слухатися у відкритому судовому
засіданні цивільна справа № 2/585/209/17 (унікальний номер
585/4415/16-ц) за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Бурка Олександра Юрійовича про
стягнення заборгованості.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідача Бурка Олександра Юрійовича, він вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку неявки справа підлягає розгляду в його
відсутності.
Cуддя І. М. Машина

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Жданову Аліну Володимирівну (Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 13/141) по цивільній справі №428/7865/16-ц за позовом Приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» до Жданової Аліни Володимирівни про відшкодування коштів,
витрачених на навчання, яке відбудеться 15 березня 2017 року о 09-00 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
Суддя І.О. Юзефович
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваний Яценко Віктор В’ячеславович,
22.04.1985 року народження, громадянин Російської
Федерації, останнє місце фактичного проживання на
території України: Херсонська обл., м. Херсон, вул.
Кримська, 130 (місце реєстрації: м. Херсон, вул. Піонерська, 3, кв. 35), відповідно до вимог ст.ст. 133,
135 КПК України Вам необхідно з’явитися 27 січня
2017 року о 09 год. 00 хв. в каб. № 24 до слідчого
відділу УСБУ в Херсонській області до старшого слідчого в ОВС Суптелі А.В., р.т. (0552458378), за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 1, для
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22015230000000014 від 02.04.2015 за ст.
258-3 ч. 1 та ст. 109 ч. 1 КК України в порядку ст. 290
КПК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПAT КБ «ПриватБанк» до Баскакова Юрія
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Баскаков Юрій Миколайович,
15.03.1966 р.н., який зареєстрований та мешкає: м. Бахмут, вул.
9-го, буд. 34, Донецька область, викликається до суду (Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201) для участі в
розгляді справи по суті на 09.30 годину 31 січня 2017 року.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Воробйова І. В.

ПОВІСТКА про виклик
Гур’янов Антон Борисович, 09.09.1973 р.н., останнє відоме місце проживання: м. Харків, пр-т М. Жукова, б. 13, кв. 79, відповідно до вимог ст. ст. 134,
135 КПК України, ви викликаєтесь на 10 год. 00 хв. 31.01.2017 р. до Київського
районного суду м. Харкова (м. Харків, вул. Валентинівська, 7б, поверх 2, зал.
38) як обвинувачений у кримінальному провадженні № 640/19897/16-к для
участі у підготовчому засіданні по кримінальному провадженню за обвинуваченням Гур’янова А.Б. за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України. Додатково просимо
надати документ, що посвідчує особу. Явка до суду є обов’язковою.

Суддя Бородіна Н.М.
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області викликає обвинуваченого Ерднієва Німгіра Вікторовича, 17.02.1970 року народження
(останнє відоме місце проживання: вул. Незалежності, 84/37, м. Чортків,
Тернопільської області) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України у судове засідання, яке відбудеться 30
січня 2017 року о 10 год. 00 хв. Явка в судове засідання є обов’язковою.
При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Тернопіль
вул. Котляревського, 34 ( очікувати на 2-му поверсі). У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого
в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Кунцьо С. В.

Приазовський районний суд Запорізької області повідомляє Сверчкова Віктора Костянтиновича (останнє відоме місце
проживання: Запорізька область, Приазовський район, смт Нововасилівка, вул. Нова, 1) про те, що 31.01.2017 року о
09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5 буде слухатись цивільна
справа за позовом Смагіної Оксани Олексіївни до Нововасилівської селищної ради про визнання права власності. З опублікуванням оголошення про виклик Сверчков Віктор Костянтинович по даній справі вважається повідомленим про час
та місце розгляду справи і у випадку його неявки або неподання відповідного клопотання справа підлягає розгляду за
Суддя Л.Д. Шеїна
його відсутності.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Інформація про тарифи на електроенергію ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»
на лютий 2017 року (для території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження відповідно
до постанови КМУ № 263 від 07.05.2015 р. та розпорядження КМУ № 1085-р від 07.11.2014 р. (зі змінами))
без ПДВ
1. Складові розрахункових роздрібних тарифів на лютий 2017 р.
Найменування показника
(нормативний документ)

Клас /група
споживача

Тариф на постачання електроенергії за регульованим тарифом (постанова НКРЕКП від 15.12.2016 № 2235 ) для 1 групи споживачів (крім
населення ) (без ПДВ)

Одиниця
виміру

Величина
показника

1 група

коп/кВтгод

0,00

1 клас
2 клас
1 клас
2 клас

коп/кВтгод
коп/кВтгод
%
%
коп/кВтгод

0,00
0,00
1,63
3,10
129,760

Найменування показника
(нормативний документ)
Роздрібні тарифи на електричну енергію при переході до ринкових
роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для
кожного класу споживачів, крім населення, на території України
(постанова НКРЕКП від 23.01.2017 № 51)

Клас
споживача

Одиниця
виміру

без ПДВ
Величина
показника

1 клас

коп/кВтгод

132,720

2 клас

коп/кВтгод

141,030

Найменування показника
(нормативний документ)

Клас
споживача

Період
часу
Нічний
Денний
Нічний
Денний
Нічний
Напівпіковий
Піковий
Нічний
Напівпіковий
Піковий

Тариф на передачу електроенергії місцевими (локальними) електромережами (постанова НКРЕКП від 15.12.2016 № 2235) (без ПДВ)
Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на I квартал 2017 р.
(постанова НКРЕКП від 10.03.2016 № 308 )
Прогнозована середня закупiвельна цiна е/е на лютий 2017 р.(розрахована відповідно до постанови НКРЕКП від 19.11.2015 № 2810) (без ПДВ)
2. Тарифи на електроенергію для 1 групи споживачів (юридичні особи та фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності)

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

1 клас
2 клас
1 клас

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

Згідно з Постановою КМУ від 25.11.2015 № 1192 «Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів КМУ» з 1 січня 2017 року втрачає чинність постанова КМУ від 26.06.2007 р. № 881 «Про тарифи на електричну
енергію для міського електротранспорту».
В зв’язку з цим, з 1 січня 2017 року для міського електричного транспорту застосовуються роздрібні тарифи на електроенергію при переході
до ринкових роздрібних тарифів на електроенергію, затверджені постановою НКРЕКП від 23.01.2017 № 51.
Згідно з Постановою КМУ від 25.11.2015 № 1192 «Про визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів КМУ» з 1 січня 2017 року втрачає чин-

без ПДВ
Одиниця
Величина
виміру
показника
коп/кВтгод
46,452
коп/кВтгод
238,896
коп/кВтгод
49,361
коп/кВтгод
253,854
коп/кВтгод
33,180
коп/кВтгод
135,374
коп/кВтгод
238,896
коп/кВтгод
35,258
коп/кВтгод
143,851
коп/кВтгод
253,854

ність розпорядження КМУ від 20.10.2010 р. № 761-р «Про заходи щодо поліпшення освітлення населених пунктів» .
В зв’язку з цим, з 1 січня 2017 року для зовнішнього освітлення населених пунктів у межах зон доби застосовуються роздрібні тарифи на електроенергію при переході до ринкових роздрібних тарифів на
електроенергію, затверджені постановою НКРЕКП від 23.01.2017 № 51.
Тарифи на електроенергію для 2 групи споживачів (населення), затверджені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 р. № 220.
Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» операції з продажу електроенергії є об'єктом оподаткування ПДВ за ставкою 20 відсотків.

Апеляційний суд Волинської області за адресою: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста, 10 викликає на 14 год. 30 хв. 02 лютого 2017 року як
відповідача Дейнеку Олександра Валерійовича у справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Циганова Сергія Вікторовича, Дейнеки Олександра Валерійовича, Бородавки Андрія Миколайовича, Приватного підприємства «Дніпроспецсервіс» про стягнення заборгованості за кредитним договором та звернення стягнення на майно за апеляційною скаргою відповідача
Циганова Сергія Вікторовича на рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 грудня 2013 року.
Зазначена особа має право подати свої докази чи заперечення проти позову, чи повідомити про них суд.
У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у його відсутності за наявними у справі доказами.

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
Зміни до Правил (договірних умов), що є частиною договорів,
які укладаються АТ «УкрСиббанк» з клієнтами
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил (договірних умов), що є частиною договорів, які укладаються АТ «УкрСиббанк» з клієнтами, наступних змін:
Внести наступні зміни до Правил (договірних умов), що є частиною договорів, які укладаються АТ «УкрСиббанк»
з клієнтами (надалі – Правила), а саме:
І. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) НАДАННЯ ПОСЛУГИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ЕКВАЙРИНГУ АТ «УКРСИББАНК»:
1. Пункт 1.5 Правил викласти у наступній редакції:
«1.5. Банк нараховує в останній робочий день місяця «Абонентську плату за один POS-термінал» за всі передані
Банком POS-термінали та при виборі схеми перерахування коштів Гросс – «Комісію за послуги торговельного еквайрингу», а Клієнт доручає Банку здійснити договірне списання з поточного рахунку Клієнта у сумі та валюті нарахованої «Абонентської плати за один POS-термінал» за всі передані Банком POS-термінали та/або «Комісію за послуги
торговельного еквайрингу» до 7-го числа місяця, наступного за місяцем нарахування.
У разі виникнення простроченої заборгованості Клієнта за Договором, Клієнт доручає Банку здійснити договірне списання з будь-якого поточного рахунку Клієнта, відкритого у Банку, у сумі та валюті такої простроченої заборгованості.
Нездійснення Банком договірного списання згідно з цим пунктом не звільняє Клієнта від його обов’язку належним
чином оплатити прострочену заборгованість відповідно до Тарифного плану на умовах і в порядку, визначеними Договором».
2. Пункт 3.1.7 Правил викласти у наступній редакції:
«3.1.7. У разі порушення Клієнтом умов цього Договору та/або законодавства, або за наявності обставин, що свідчать про неправомірне або непередбачене «Інструкцією по прийому до оплати карток міжнародних платіжних систем
Visa International та MasterCard Worldwide» (Додаток №5 до Договору еквайрингу) використання Клієнтом чи третьою
особою ПК або їх реквізитів, Обладнання, яке надане Банком Клієнту, користування зазначеним Обладнанням не
уповноваженою на те особою, Банк має право:
тимчасово або повністю припинити надання послуг Клієнту;
вилучити Обладнання, встановлене Банком;
почати процедуру розірвання Договору з Клієнтом, відповідно до цих Правил;
повідомити правоохоронні органи в порядку, передбаченому законодавством України».
3. Пункт 3.1.8 Правил викласти у наступній редакції:
«3.1.8. Замінити для Клієнта перелік ПК, що вказані в Договорі, а також замінити, у разі необхідності, Обладнання,
встановлене Банком у Клієнта відповідно до Договору. Про такі заміни, Банк повідомляє (повідомлення електронною
поштою з наступним надсиланням оригіналу повідомлення поштою) Клієнта не менш, як за 3 (три) робочих дні до
дати заміни».
ІІ. До ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) НАДАННЯ ПОСЛУГИ ІНТЕРНЕТ-ЕКВАЙРИНГУ АТ «УКРСИББАНК»:
1. Пункти 1.7 та 1.8 Правил викласти у наступній редакції:
«1.7. Банк нараховує в останній робочий день місяця Абонентську плату, а Клієнт доручає Банку здійснити договірне списання з поточного рахунку Клієнта у сумі та валюті нарахованої Абонентської плати до 7-го числа місяця,
наступного за місяцем нарахування. У разі виникнення простроченої заборгованості Клієнта за Договором, Клієнт
доручає Банку здійснити договірне списання з будь-якого поточного рахунку Клієнта, відкритого у Банку, у сумі та
валюті такої простроченої заборгованості.
1.8. Нездійснення Банком договірного списання згідно з пунктом п.1.7. Правил не звільняє Клієнта від його
обов’язку належним чином оплатити Абонентську плату відповідно до Тарифного плану на умовах і в порядку визначеними Договором».
Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме
25.01.2017 року.
Датою початку дії змін до Правил 09.02.2017 року.
Заступник Голови Правління – Начальник Юридичного департаменту
С.М. Панов

Суддя О.І. Здрилюк Банківська та Генеральна ліцензія № 75, видані НБУ 05.10.2011 року. Усі види банківських послуг.

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» повідомляє учасників
Товариства, що 03 березня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Кобижча, вул. Трипільська, буд. 57
відбудуться чергові Загальні збори учасників Товариства.
Порядок денний Зборів:
1. Про затвердження річних результатів діяльності ТОВ «ЗУБР Чернігівщини»: звіту ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» за 2016 рік (в тому числі
ДП «Товариство шанувальників природи Козелецького району»).
2. Про затвердження плану діяльності ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» на
2017 рік.
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за
вищевказаною адресою. Телефон для довідок 095-341-27-08.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідачів Хачатрян
Маріне Овіковну (відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Лисичанськ, кв. Ленінського комсомолу, буд. 25, кв. 23), Хачатрян Овіка Грачиковича (відоме місце проживання: Луганська область, м. Лисичанськ, кв. Ленінського комсомолу, буд. 25, кв.
23) по справі № 415/2298/16-ц, н.п. 2/415/41/17 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії - Луганського обласного
управління АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором у
судове засідання, що відбудеться 07 лютого 2017 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, буд. 38, зал
№ 2.
До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, справу буде розглянуто на підставі
наданих суду документів, відповідно до ст. 169 ЦПК України

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Коваль
Вадима Васильовича як відповідача та ТОВ «РІКОД» як третю особу, яка не
заявляє самостійних вимог в судове засідання по цивільній справі
№ 426/425/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» до Коваль Вадима Васильовича, третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю
«РІКОД» про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії, що
відбудеться 10 лютого 2017 року о 09-40 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддяі Л.Б. Чернобривко

Суддя Л.М. Осіпенко

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача
Біляк Дениса Володимировича, останнє місце реєстрації: вул. Отважних, 15/11, м. Донецьк в судове засідання, яке відбудеться 06.02.2017
р. о 09 год. 30 хв. та 16.02.2017 р. о 15.00 год. за адресою: м. Вінниця,
вул. Грушевського, 17, каб. № 36, по цивільній справі № 127/14388/16-ц
за позовом Мазур Андрія Віталійовича до Товариства з обмеженою
відповідальністю «АВТО ГЕО», Біляк Дениса Володимировича, Мельниченка Олександра Петровича про визнання договору купівлі-продажу недійсним та витребування майна у добросовісного покупця.
Справу розглядає суддя Жмудь О.О.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У випадку неявки в судове
засідання, справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя О.В. Ткач
Суддя О.О. Жмудь

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, Донецька область, вул. Незалежності, 13) розглядаються цивільні справи
№ 236/44/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до
Лаврова Кирила Євгеновича про звернення стягнення на предмет застави,
№ 236/47/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до
Забашти Сергія Валерійовича про звернення стягнення на предмет застави.
Відповідач Лавров Кирило Євгенович викликається до каб. № 12 суду на 06
лютого 2017 року на 15 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач Забашта Сергій Валерійович викликається до каб. № 12 суду на
06 лютого 2017 року на 16 годин 00 хвилин для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неявки відповідачів справа буде розглянута у їх відсутності за наявними
доказами.

Старобільський районний суд Луганської області викликає:
Чепуштанова Віктора Васильовича, який проживає за адресою: вул. Горького, буд. 6, смт. Оріхове Антрацитівський р-н, Луганської області;
Вавжиняк Констянтина Богдановича, який проживає за адресою: вул. Леніна, буд. 16, кв. 77, м. Антрацит, Луганської області;
Сорокалєтову Наталію Василівну, яка проживає за адресою: вул. Ломоносова, буд. 52-а, м. Антрацит Луганської області
як відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 431/5901/16-ц; провадження 2/431/166/17р., за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України»
в особі філії – Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» до Чепуштанова В.В., Вавжиняк К.Б., Сорокалєтової Н.В. про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться 30 січня 2017 року о 09-10 годині, в
приміщенні суду за адресою: м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Саржевська І.В.

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільні справі за
позовом Черкес Юлії Сергіївни до Білика Ярослава Богдановича про позбавлення батьківських прав, викликає в судове засідання Білика Ярослава Богдановича, як відповідача, який зареєстрований за адресою: м. Збараж, вул.
Стуса, 17/1, Тернопільської області, на 10 годину 09 лютого 2017 року.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Збаразького районного суду
Тернопільської області за адресою: 47302, м. Збараж, вул. Грушевського,
13, Тернопільської області, суддя Левків А.І. Збаразький районний суд Тернопільської області пропонує Білику Я.Б. надати всі наявні у нього докази
на заперечення позову. У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутністю Білика Я.Б. Про причину неявки Білик Я.Б. повинен
повідомити суд.

Корюківський районний суд Чернігівської обл. повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Неділько Ірини Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором призначено до розгляду на 31 січня
2017 року на 09 год. 00 хв.
Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою: м. Корюківка, Чернігівської обл., вул. Шевченка, 66 під головуванням судді Чурупченка М.І.
Для участі в справі як відповідач викликається Неділько Ірина Володимирівна
(останнє відоме місце проживання: м. Корюківка, Чернігівської обл., пров. Бульварний, 2, кв. 34). Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення
про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, тому у випадку відсутності відомостей про причини неявки відповідачів,
повідомлених належним чином або причину буде визнано судом неповажною,
суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться цивільна справа № 522/20721/16ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Буштрук Тетяни
Павлівни про стягнення заборгованості.
Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Буштрук
Тетяну Павлівну, у судове засідання, яке відбудеться 14.02.2017 року о 10
год. 50 хв. у приміщенні Приморського районного суду за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).
Приморський районний суд пропонує Буштрук Тетяні Павлівні подати пояснення, заперечення та усі наявні докази по справі особисто або через
представника.
У разі вашої неявки у судове засідання, справа може бути розглянута у
вашу відсутність.

Суддя А.І. Левків

Суддя М.І. Чурупченко

Суддя Бойчук А.Ю.

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області знаходиться цивільна справа № 729/1265/16-ц; 2/729/41/17 р. за позовом Сіроштан Олени
Олександрівни до Сіроштана Віктора Андрійовича про позбавлення батьківських прав, про стягнення аліментів за минулий період, про стягнення додаткових витрат на дитину та оголошення в розшук, останнім зареєстрованим
місцем проживання відповідача є: с. Кожухівка Васильківський р-н Київської
обл., вул. Газова, буд.7, кв.2.
Сіроштан Віктор Андрійович викликається в судове засідання Бобровицького районного суду Чернігівської області на 31 січня 2017 року на 09 годину
як відповідач у справі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 47.
У разі неявки справа буде розглядатися на підставі доказів у справі, за відсутності відповідача.
З часу опублікування оголошення відповідач вважається належно повідомленим про час та місце слухання справи (суддя Бойко В.І.).

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Савченка Віталія
Вікторовича, 01.01.1980 року народження, останнє відоме місце проживання:
с. Китайгород, вул. Ватутіна, буд. 56, Іллінецького району Вінницької області,
в судове засідання як відповідача по цивільній справі № 131/858/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приват
Банк» до Савченка Віталія Вікторовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначено на 08 год. 00 хв. 20 лютого 2017 року в залі
засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької області, вул. Європейська, 28, 22700.
В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 01 лютого 2017 року за
адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.2, каб.19, як відповідачів по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес Банк» про стягнення заборгованості:
— Хроленка Едуарда Михайловича: 84700, Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Мокієвська — 08-00 годин.
— Волгушева Романа Юрійовича, 84702, Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Залізнична, 98 — 08-30 годин.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази на їх підтвердження.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимогам
ЦПК України справа може бути розглянута за їхньої відсутності.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області (вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка Хмельницької обл.) викликає на 10 годину 15 лютого 2017 року як відповідачів Саліванчука Валерія Андрійовича, Саліванчук
Любов Михайлівну, Саліванчука Андрія Валерійовича, Саліванчук Анну Валеріївну по справі 688/3359/16-ц/2/688/45/17 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Банк Форум» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Соловйової Наталії
Анатоліївни до Саліванчука Валерія Андрійовича, Саліванчук Любові Михайлівни, Саліванчука Андрія Валерійовича, Саліванчук Анни Валеріївни про звернення стягнення на предмет іпотеки. Явка до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідачів справа буде розглядатись за їх відсутності на підставі зібраних по справі доказів. При публікації оголошення про виклик до суду, відповідачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області викликає в судове засідання Гулак Інну Дмитрівну, як відповідача по цивільній справі № 651/521/16-ц за
позовом Гулака Миколи Семеновича до Гулак Інни Дмитрівни, третя особа — Первомаївська сільська рада Верхньорогачицького району Херсонської області про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням та
зняття з реєстрації на 22.02.2017 року о 10.00 годині.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньорогачицького районного суду
Херсонської області за адресою: вулиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської області, суддя Загрунний В.Г.
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, тому у випадку
відсутності відомостей про причину неявки Гулак Інни Дмитрівни, повідомленої належним чином або причину неявки буде визнано судом неповажною — суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (у заочному порядку).

Голова суду Н. В. Мазур

Суддя В. Г. Загрунний

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання відповідача Пархоменка Олександра Івановича (останнє відоме місце проживання
відповідача: м. Київ, просп. Ватутіна, буд. 8-Г, кв. 24) по цивільній справі за
позовом ТОВ «Кінокомпанія «Патріот-фільм» до Пархоменка Олександра
Івановича, треті особи: Ходаківська Тетяна Миколаївна, Державне агентство
України з питань кіно про визнання права власності на частину майнових
прав інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір — фільм «Лука»,
яке відбудеться 14 лютого 2017 року о 14:00 год., в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб.
108 (Суддя Астахова О.О.).
У разі неявки відповідача Пархоменка О.І. справа буде розглянута у його
Голова суду М. В. Шелюховський відсутність.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, повідомляє відповідача Краснодонську міську раду по цивільній справі № 426/11867/16-ц за
позовною заявою Острогляд Валерія Миколайовича, Острогляд Валентини Миколаївни до Краснодонської міської
ради Луганської області, Державного реєстратора речових
прав Білокуракинської районної державної адміністрації
Орлова Романа Ігоровича про визнання права власності на
квартиру про те, що Сватівським районним судом було
прийняте рішення від 29 грудня 2016 року, відповідно до
якого позовні вимоги Острогляд Валерія Миколайовича,
Острогляд Валентини Миколаївни до Краснодонської міської ради Луганської області, Державного реєстратора речових прав Білокуракинської районної державної
адміністрації Орлова Романа Ігоровича про визнання права
власності на квартиру було задоволено, а саме: визнати за
Острогляд Валерієм Миколайовичем та Острогляд Валентиною Миколаївною право приватної власності по 1/2 частині жилої двокімнатної квартири, розташованої за
адресою: Луганська область, м. Краснодон, кв. Лютікова,
будинок 10, квартира 42, загальною площею 31,0 кв.м.,
яка складається з двох кімнат житловою площею 31,0
кв.м., у тому числі: 1-а кімната 17,3 кв.м.; 2-а кімната 13,7
кв.м.; кухня площею 5,0 кв.м.; ванна кімната площею 2,9
кв.м.; вбиральня (поєднана) 0 кв.м.; коридор площею 4,9
кв.м., загальна площа 43,8 кв.м., інвентаризаційна вартість
якої – 165403 гривні.

Кучмі Юрію Олександровичу з’явитися в судове
засідання 8 лютого 2017 року на 09.00 годину до
Амур-Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як
відповідачу по цивільній справі № 199/9393/16,
2/199/810/17 за позовом Кучми Ольги Володимирівни до Кучми Юрія Олександровича про розірвання шлюбу.
У разі неявки відповідача у судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних матеріалів та постановлено заочне рішення.
Суддя Якименко Л.Г.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Нестеренко Т.С.
про стягнення заборгованості.
Відповідачка по справі Нестеренко Тетяна Семенівна,
10.10.1952 року народження, місце реєстрації: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. 30 років Перемоги, буд.
1, кв. 44.
Справу призначено до розгляду на 11.15 годину 08 лютого 2017 р.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Нововодолазький районний суд Харківської області повідомляє, що 13 грудня 2016 року по цивільній справі за позовом Штепи Станіслава
Миколайовича до Жепан Владислава Івановича,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору Нововодолазький районний сектор
Головного Управління Державної міграційної служби
України в Харківській області, про визнання особи
такою, що втратила право на користування жилим
приміщенням, було винесене заочне рішення, яким
позовні вимоги Штепи Станіслава Миколайовича задоволено.
Суддя Дочинець С.І.
Суддя Трояновська Т.М.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання по справі за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Хохлова Дмитра Олеговича
про стягнення заборгованості за договором, як відповідача Хохлова Дмитра Олеговича, 05.08.1993 р.н.,
яке відбудеться 13.02.2017 року о 09 год. 00 хв.
в приміщенні Придніпровського районного суду
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 319.
Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розглянута без участі відповідача.
Суддя О.В. Кочнєв
Суддя В.В. Шипович

Первомайський міськрайонний суд Харківської області
(суддя – Кочнєв О.В.) викликає як відповідача Іванова Володимира Петровича, 15.06.1965 року народження, місце
реєстрації якого невідомо, останнє відоме місце реєстрації:
Харківська область, Первомайський район, с. Красне, вул.
Набережна, буд. 2, у судове засідання, призначене на 31
січня 2017 року на 11 годину 30 хвилин по цивільній справі
№ 632/2176/16-ц, провадження № 2/632/28/17 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Іванова Володимира Петровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором без
номера від 14.09.2007 року у розмірі 52371,96 грн.
Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Первомайський, вул. Бугайченко, 34, зал судових засідань № 4.

Суддя О.М. Попова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє, що 19 січня 2017 року ухвалено заочне
рішення по цивільній справі за позовом Герасименко
Галини Іванівни до Стахановської міської ради Луганської області про встановлення факту сумісного
мешкання однією родиною чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу, визначення додаткового строку для
прийняття спадщини.
Суддя І.О. Юзефович

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове засідання, яке відбудеться 01.02.2017 року о 10 год.
00 хв., каб. № 48, як відповідача Стародубцева Олександра Олександровича по цивільній справі
№ 333/5605/16-ц за позовом Басюк (Стародубцевої)
О.О. до Стародубцева О.О. про виключення запису
як батька дитини.
У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя І.Й. Наумова

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Бусел Михайла Володимировича до Бусел Андрія Михайловича, який зареєстрований
за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул.
Шмидта, буд. 2, про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням, викликаються
на 03 лютого 2017 року о 09.30 годині до суду, каб.
№ 23, для участі у розгляді справи по суті
(№ 2/234/928/16). 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.

У Подільському районному суді м. Києва 20.02.2017
р. о 09 год. 00 хв. під головуванням судді Декаленко В.С.
буде розглядатись цивільна справа за позовом Плющева
Олега Олександровича до Гусейнова Нурлана Акіф Огли,
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Саламандра-Україна» про відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в судове
засідання обов’язкова.
При неявці відповідача справа буде слухатись за його
відсутності згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя Переверзева Л.І.

Суддя В.С. Декаленко

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання представника
відповідача Луганської міської ради (м. Луганськ,
вул. Коцюбинського б. 14) по цивільній справі
№ 409/2915/16-ц (провадження № 2/409/180/17) за
позовом Корнієнко Лариси Миколаївни про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини.
Судове засідання відбудеться 08.02.2017 р. (резервна дата 10.02.2017 р.) о 09.30 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Суддя В.П. Нікітішин
Суддя Третяк О.Г.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення заборгованності за
позовом Кредитної спілки «Залогове Агентство» до відповідачки Кириченко Любові Миколаївни, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Петровського, буд. 119а, кв. 71, яка викликається
31 січня 2017 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутності.

Бориспільський міськрайсуд Київської області повідомляє, що 31.01.2017 о 08.30 год. відбудеться розгляд
справи № 359/5337/16-ц, провадження № 2/359/1861/2016
за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «АХА Страхування» до Козир Ірини Володимирівни про відшкодування шкоди внаслідок ДТП.
Козир Ірині Володимирівні необхідно з’явитись до Бориспільського міськрайсуду за адресою: м. Бориспіль,
вул. Київський шлях, 72, зал с/з №10. У випадку неявки
відповідача, від якого не надійшло заяви про розгляд
справи за його відсутності або якщо повідомлені ним
причини неявки визнані неповажними, буде ухвалено заочне рішення.

Суддя Кузнецов Р.В.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання представника відповідача Луганської міської ради (м. Луганськ, вул.
Коцюбинського, б.14) по цивільній справі
№409/2914/16-ц (провадження №2/409/179/17) за
позовом Корнієнко Лариси Миколаївни про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини.
Судове засідання відбудеться 08.02.2017 р. (резервна дата 10.02.2017 р.) о 9-00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Суддя І. В. Муранова-Лесів
Суддя Третяк О. Г.

Варвинський районний суд Чернігівської області
викликає відповідача Хоменка Олександра Івановича
по цивільній справі №731/572/16-ц за позовом Власенко Віти Михайлівни до Хоменка Олександра Івановича про стягнення аліментів, в судове засідання
на 09 годину 00 хвилин 03 лютого 2017 року, яке
буде розглядатися суддею Савенко А.І. в приміщенні
Варвинського районного суду Чернігівської області
за адресою: смт Варва Варвинського району Чернігівської області, вул. Шевченка, 40, зал №2. У разі
неявки справа буде розглядатися за його відсутності
на підставі наявних у ній доказів.
Суддя А. І. Савенко

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позовом Мартиненка Анатолія Борисовича до Адаменка
Олександра Романовича про стягнення боргу викликає Адаменка Олександра Романовича в судове засідання на 09.02.2017 р. на 12.30 год. та повідомляє,
що в разі неявки справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Кириленко Т.В.
Котовський міськрайонний суд Одеської області по
цивільній справі за позовом Ладак Ігоря Валентиновича
до Ладак Дмитра Ігоровича про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням (третя особа Котовський районний відділ Державної
міграційної служби України в Одеській області) викликає
до суду як відповідача Ладак Дмитра Ігоровича.
Судове засідання відбудеться 3 березня 2017 року о
14 годині 00 хв. в приміщенні Котовського міськрайсуду
за адресою: 66300, Одеська область, м. Подільськ, вул.
Соборна, 92. У разі неявки в судове засідання справа буде
розглянута за відсутності відповідача Ладак Дмитра Ігоровича.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання відповідача Селга Кристапса (останнє відоме місце проживання відповідача: Латвія,
м. Сигулда, вул. Сатезелес, буд. 5-А, кв. 1) по цивільній справі за позовом Селга Віталіни Сергіївни, поданого в особі представника Пушка Сергія
Володимировича до Селга Кристапса про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 2 лютого 2017 року о 09:00
год. в приміщенні Дніпровського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб.
108. У разі неявки відповідача Селга Кристапса —
справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя О. О. Астахова

Бориспільський міськрайсуд Київської області повідомляє, що 03.02.2017 р. о 15.00 год. відбудеться розгляд
справи № 359/9364/16-ц, провадження № 2/359/695/2017
за позовом Бойко С.А. до Покровського Д.П., третя особа:
служба у справах дітей та сім’ї Бориспільської м/р Київської області, Бойко Є.Д. про позбавлення батьківських
прав. Відповідачу Покровському Дмитру Павловичу, 1973
р.н., необхідно з’явитись до Бориспільського міськрайсуду
за адресою: 08300, м. Бориспіль вул. Київський шлях, 72,
зал с/з № 10. У випадку неявки відповідача, від якого не
надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або
якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, буде ухвалено заочне рішення.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у судове засідання відповідача Стручек Олександра Миколайовича, 09.05.1963 року народження (паспорт
серія СН № 684691), по справі № 752/11676/16-ц за
позовом Короленко Аліни Олександрівни до Стручек
Олександра Миколайовича про встановлення порядку користування квартирою, слухання по справі
призначено на 22 лютого 2017 року о 15 годині 30
хвилин. У разі неявки справу буде розглянуто без
участі відповідача. Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 3-А, каб.1.
Суддя Г. В. Булгакова
Суддя М. І. Шкірай

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове засідання відповідача по справі за позовом
Пигарь Анни Олексіївни, третя особа — Орган опіки та
піклування Станично-Луганської РДА про позбавлення
батьківських прав, яке відбудеться 20.02.2017 року об
11.00:
— Ридель Юрія Вікторовича, 21 квітня 1982 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування: вул. Донецька, 3, смт Станиця
Луганська, Луганська область. Адреса суду: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30. У разі
неявки справу буде розглянуто без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 08.02.2017 р. о
09-00 год. за адресою: Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до
судді Савіна О.І. відповідача Катран Івана Олександровича у цивільній справі № 486/1149/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Катран
Івана Олександровича про стягнення заборгованості.
В разі неявки відповідача справу буде розглянуто
без його участі за наявними доказами у справі.
Суддя Савін О.І.

Люботинський міський суд Харківської області викликає
Фесенка Андрія Івановича, останнє відоме місце мешкання
якого: ХО, м. Люботин, вул. Фурманова, 4, в судове засідання як відповідача по цивільній справі № 630/789/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Фесенка Андрія Івановича про стягнення заборгованості, яке відбудеться
02.02.2017 р. о 12 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: ХО, м. Люботин, вул. Некрасова, 10-Б.
У разі неявки відповідача без поважних причин або неповідомлення ним суд про причини неявки, а також непред’явлення до суду доказів, справа буде розглянута за
відсутністю відповідача та на підставі наявних у справі доказів.

Красилівський районний суд Хмельницької області викликає Іванчука Івана Івановича як відповідача у судове засідання по цивільній справі позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 22.02.2017 року о
09 год. 30 хв. у приміщенні Красилівського районного суду Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, м. Красилів, вул. Булаєнка, 4, зал
№4.
У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута за наявними у ній даними та
доказами.
Суддя Вознюк Р.В.

Поліси та стікери обов’язкового страхування

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Лабортаса Вадима Вікторовича, Лабортас Вікторію Василівну
про те, що 31 січня 2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою:
03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб.11, відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Вас
як відповідачів про солідарне стягнення заборгованості за
кредитним договором.
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.

В провадженні Яготинського районного суду Київської області знаходиться справа №382/2076/16-ц
за позовом Хорунжої Оксани Миколаївни до Хорунжого Михайла Юрійовича про стягнення аліментів.
В судове засідання, призначене на 15 лютого 2017
року о 09 год. 30 хв., Яготинський районний суд Київської області викликає як відповідача Хорунжого
Михайла Юрійовича, останнє відоме місце проживання: м. Яготин, вул. Каштанова Алея, 1, кв. 51 Київської області.
Суддя Л. А. Шереметьєва
Суддя В. Д. Карпович

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Кулешу Наталію В’ячеславівну як обвинувачену у кримінальному провадженні № 296/7656/16-к
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України,
судове засідання, що відбудеться 01.02.2017 року о
14-00 год. в приміщенні Корольовського районного
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан
Соборний, 1, зал 1-К (300).
Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.
Суддя О. В. Зінченко
Суддя О. В. Скрипка

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів КФ ПрАТ СК «ОрантаСіч» у зв’язку з втратою: № АЕ/9470019, АЕ/9470020,
АЕ/9470021, АЕ/9470022, АЕ/9470023, АЕ/9470024,
АЕ/9470025, АЕ/9470026, АЕ/9470027, АЕ/9470028,
АЕ/9470029, АЕ/9470030, АЕ/9470031, АЕ/9470032,
АЕ/9470033, вважати недійсними.

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області (32100, смт Ярмолинці, вул. Петропавловська,
71) повідомляє Козак Ірину Миколаївну, 21.05.1989
р.н., що 2 лютого 2017 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду відбудеться розгляд цивільної справи
за позовом публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Козак І. М. про
стягнення заборгованості (головуючий — суддя Мазурчак В. М.). Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У разі неявки справа буде слухатися у Вашій
відсутності на підставі доказів, які є в матеріалах
справи.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Врона А.О.) викликає в судове засідання відповідача Огло Марію Миколаївну у справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості.
Останнє місце проживання відповідача: вул. Лермонтова, 4, м. Павлоград, Дніпропетровська область.
Судове засідання призначене на 1 лютого 2017 р. о
10.30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 309.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Свідоцтво про право власності СЕ№11267 та
свідоцтво про право плавання під державним
прапором України РА№11267 судна «Батьківщина», оформлені на Бірюковича Дмитра Львовича,
вважати недійсними у зв’язку з їх втратою.
Втрачені документи: посвідчення судноводія
малого/маломірного судна, зареєстрованого в МЮУ
за № 1169/25946, також документи на човновий
мотор PARSUN 5/8 на ім’я Бірюк Олександр Іванович,
вважати недійсними.
Суддя А.О. Врона

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 26 СІЧНЯ
ФЛЕШМОБ «ТРЕБА ЖИТИ». Війна — це тимчасово. Та, хоч як
важко усвідомлювати, гасло «Хлопці, житимемо!» актуальне під час
і після кожної безглуздої гри м’язами. Нині в Україні набирає обертів
започаткований торік у США флешмоб #22PushupChallenge, який полягає в потребі віджатися від підлоги 22 рази перед відеокамерою та
передати естафету іншому, а такі вправи робити 22 дні. Ідея масової
акції — підтримати бійців, які повернулись із зони бойових дій і мають
посттравматичний синдром.
Естафету запустили влітку 2016 року в США після того як американський департамент у справах ветеранів оприлюднив шокуючий звіт про самогубства серед колишніх військових США за 2014 рік.

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

Приблизно 22 ветерани щодня накладають на себе руки. Пізніше
цю цифру уточнили і знизили до 20, однак виклик «22Kill» залишився.
В Україні естафета стала масовим явищем у середині січня 2017
року. Її учасники заявляють про бажання підтримати українських воїнів, які повернулися з АТО, зокрема тих, хто має посттравматичний
синдром. Зокрема флешмобом хочуть наголосити: бійці, які повертаються додому з війни, потребують уваги та підтримки суспільства. Нині до акції долучилися представники елітних підрозділів українських
збройних сил, поліцейські і навіть генералітет. Віджимаються футболісти і волонтери, бізнесмени і службовці. І всі наголошують: «Хлопці,
житимемо!».

Запорізькі боксери тримають марку
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
БОЙОВІ РУКАВИЧКИ. Запорізьку обласну школу вищої
спортивної майстерності повністю укомплектовано на 2017
навчальний рік. За даними начальника управління молоді,
фізичної культури та спорту
Запорізької ОДА Наталії Власової, до ЗОШВСМ увійшли 27
тренерів-викладачів та 103
спортсмени. Це дасть змогу
ефективно проводити навчально-тренувальний процес, щоб
високо тримати планку місцевих майстрів.
Добре знані в Україні запорізькі боксери, які здобули перемогу на рингу боксерського
клубу «Бойові рукавички», де
завершився 40-й міжнародний турнір з боксу пам’яті Миколи Яценка. У ювілейних
змаганнях взяла участь май-

же сотня спортсменів з України та Молдови. Попри солідну
конкуренцію, у чотирьох вагових категоріях перемогли саме запоріжці. Кращим у ваговій категорії до 56 кг став вихованець ШВСМ Сергій Бєляєв. Микита Нестеренко виборов «золото» в категорії до 91
кг, здолавши у фіналі Артема
Усика з Кременчука. Андрій
Курта у ваговій категорії до 81
кг, незважаючи на погане самопочуття через високу температуру, зумів виграти у досвідченого суперника — члена команди «Українські отамани» Максима Коца (Харків), а вихованець Артура Беладзе Станіслав Батій у ваговій категорії до 60 кг показав
блискучу підготовку, вигравши технічним нокаутом в Івана Сиволоба з Дніпра. Саме
Батія визнано найкращим
боксером турніру.

Володарем спеціального призу за найкращу техніко-тактичну підготовку став Максим Коц,
призом «За волю до перемоги»
нагороджено Владислава Батяжевського, кращим рефері турніру став Олександр Власенко.
Переможців в індивідуальних
номінаціях відзначили призами
та грошовими преміями Української ліги боксерських клубів,
Запорізької міської федерації
боксу, клубу «Хорта» та Запорізької міськради.
Серед найкращих були запоріжці й на XIII Всеукраїнському
турнірі з боксу серед юніорів
2001—2002 та молоді 1999—
2000 років народження, присвяченому пам’яті майстра
спорту з боксу Валерія Синельщикова. Цей турнір відбувався
за участі найкращих спортсменів Києва, Харкова, Дніпра,
Павлограда, Херсона та Бердянська, Мелітополя, Енерго-

дара, Гуляйполя Запорізької
області.
Вдалим виступам на вітчизняній та міжнародній арені
сприяє хороша юніорська база.
Торік юні запорізькі боксери вибороли понад 50 медалей різного ґатунку. За даними фахівців департаменту спорту і молоді Запорізької міськради, вихованці
місцевих
дитячоюнацьких спортивних шкіл вибороли 21 золоту, 25 срібних і
шість бронзових медалей на
виїзних всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Також юні
спортсмени привезли по сім
золотих, срібних та бронзових
медалей з чемпіонату України
з боксу. Прикметно, що на підтримку та розвиток дитячоюнацьких спортивних шкіл Запоріжжя торік з місцевого бюджету надано 4,5 мільйона гривень зокрема на закупівлю сучасного спортінвентарю.

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

Концерт у Сєверодонецьку під керівництвом диригента
Курта Шміда традиційно пройшов із аншлагом
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УЄФА звів воєдино всі
результати Ліги чемпіонів
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
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ТВОРЧІСТЬ. До 25-річчя
встановлення дипломатичних
відносин між Австрією й Україною артисти Луганського
академічного симфонічного
оркестру здійснять гастрольну поїздку на батьківщину
Моцарта. Про це під час концерту до дня Соборності України у Сєверодонецьку повідомив австрійський композитор, музикант, професор, почесний диригент оркестру
Курт Шмід.
«Наш оркестр здійснить
гастрольну поїздку до Австрії
й презентує п’ять концертів у
Відні, Лінці, Зальцбурзі», —

розповідає заступник голови
Луганської ОДА Ольга Лішик.
Концерти Курта Шміда завжди збирають аншлаги, і
публіка щиро чекає на зустрічі, а про музикантів та солістів
оркестру годі й казати. Завдяки підтримці пана Курта у
2015 році оркестр відновив діяльність у Сєверодонецьку,
перемістившись з окупованого Луганська. І перший концерт на два відділення відбувся вже через 2 місяці після відновлення — 7 травня 2015 року. Торік оркестр виїздив на
гастролі в Австрію й виконував українсько-австрійську
програму у Відні. Тепер на
митців чекають нові творчі
зустрічі.
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Черкаська
Кіровоградська
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Луганська
Крим
Київ

Укргiдрометцентр

Луганські музики готують концерти для Відня
Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»
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РЕЙТИНГ. Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» входять до
першої тридцятки футбольних клубів Європи в історії Ліги чемпіонів
УЄФА. Відповідний рейтинг оприлюднено у понеділок на офіційному
сайті організації.
ФК «Динамо» посідає в ньому 21 місце. Кияни 16 разів брали
участь в Лізі чемпіонів. За цей час столична команда провела 109 матчів, в яких здобула 29 перемог при 27 нічиїх і 53 поразках. Усього в
турнірі динамівці набрали 89 очок.
«Шахтар», який грав у Лізі чемпіонів 11 разів, посідає 26-ту позицію — 74 поєдинки, 26 перемог, 13 нічиїх, 35 поразок, — 65 очок.
Найуспішнішим клубом в історії залишається мадридський «Реал».
Королівський клуб у віртуальній таблиці всього на 5 очок випереджає
свого принципового суперника «Барселону».
«Реал» провів найбільше матчів (231), здобув найбільше перемог
(136) і більше за всіх забив м’ячів (483). Одночасно мадридці більше
всіх пропустили — 247. Цікаво, що у «Реала» і «Барселони» однакова
різниця забитих і пропущених м’ячів: +236. Мюнхенська «Баварія» посідає третій рядок і нарощує перевагу над «Манчестер Юнайтед»,
який в цьому сезоні в Лізі чемпіонів участі не бере. П’ятим, із серйозним відставанням, йде лондонський «Арсенал». На шосте місце піднявся туринський «Ювентус».

На Сумщині затримали
бойовика
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
СПРАВА №. Про це повідомила прес-служба управління СБУ в Сумській області, деталізувавши, що затриманий — житель Старобешівського району Донеччини — свого часу входив до складу терористичної
організації «Оплот», до якої приєднався у 2014 році, та має судимість.
Встановлено, що в складі незаконного збройного формування він
перевозив вантажі терористів, зокрема боєприпаси, ремонтував техніку. Як пояснив чоловік, якого затримали в одному із сіл Сумщини,
куди приїхав до родичів — вимушених переселенців, в «Оплоті», аби
не платити заробітну плату, його звинуватили в крадіжці зброї та утримували у в’язниці так званого МГБ ДНР. Після звільнення переховувався в Росії, а потім вирушив на Сумщину.
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