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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 3 лютого 2017 року
USD 2698.6979   EUR 2916.7527      RUB 4.4989     /    AU 329767.39      AG 4779.39      PT 268250.57     PD 204831.17

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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CУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Про те, як популярні білоруські
співаки покращували демографічну
ситуацію, потерпали від радянської
цензури і дружили 
з українськими колегами

ЦИФРА ДНЯ

Візит Прем’єра 
до Ізраїлю відбудеться

ДИПЛОМАТІЯ. Заступник Глави Адміністрації Президента Кос-
тянтин Єлісеєв повідомив, що через дипломатичні канали узгоджу-
ють дату візиту Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана до Ізраїлю,
пише УНІАН.  За словами чиновника, домовлено, що «довгоочіку-
ваний візит  Прем’єра до Ізраїлю відбудеться найближчим часом».
Як відомо, офіційний візит Володимира Гройсмана до Ізраїлю пла-
нували наприкінці грудня 2016 року, але він так і не відбувся, бо гла-
ва ізраїльського уряду Беньямін Нетаньягу оголосив про його
скасування.  Це було пов’язано з результатами голосування у Раді
Безпеки ООН резолюції, яка закликала Ізраїль припинити незаконне
будівництво поселень на палестинських територіях. Із 15 членів Рад-
безу 14, серед них Україна, проголосували за резолюцію, і лише
США утрималися. Ізраїльська сторона негативно відреагувала на
результати цього голосування, адже у  документі наголошено, що
політика Ізраїлю щодо будівництва поселень на західному березі річ-
ки Йордан і у Східному Єрусалимі — порушення міжнародного права
і перешкода для ізраїльсько-палестинського врегулювання.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Найголовніший 

фокус — це люди
похилого віку, 

діти — ті, хто 
потребує нашої

опіки».
Прем’єр-міністр про підтримку найвразливіших 
верств населення в Авдіївці 
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Є ТАКА ДУМКА 

У країні, яка воює, жінка
може не лише захистити
себе з дітьми, а й стати
ефективним учасником
переговорних процесів

Математика чи біологія: 
старшокласники
обиратимуть предмети

НОВА ШКОЛА. Майбутні випускники вивчатимуть удвічі
менше обов’язкових дисциплін і отримають більш 
ґрунтовні знання 
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1,5 млн євро
надає Євросоюз для впровадження

проекту, спрямованого на вдосконалення
роботи офісу уповноваженого Верховної

Ради з прав людини

Росія має припинити розпалювати війну 
на Донбасі
ВИСОКА ТРИБУНА. Міжнародних санкцій проти країни-агресора не знімуть доти, доки вона
не дасть Україні спокій

Вікторія ВЛАСЕНКО,  
«Урядовий кур’єр»

Перші дні головування України в
Раді Безпеки ООН збіглися в ча-

сі з трагічними подіями на 
Донбасі — масованими обстрілами
російських терористичних угрупо-
вань мирної Авдіївки, внаслідок яких
гинуть люди, а саме місто перебуває

на межі гуманітарної катастрофи. З
ініціативи української сторони си-
туацію в Авдіївці винесли на розгляд
засідання Радбезу.  «Країна-агресор,
яка, на жаль, є постійним членом РБ

ООН, має ще раз відчути солідар-
ність світу з Україною», — зазначив
Президент Петро Порошенко напе-
редодні засідання. Він переконаний,
що світ не має права на байдужість,

коли у всіх на очах реалізовується
традиційний російській сцена-
рій — у заручники беруть ціле
місто, повідомляє департамент
прес-служби АП. 2
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Постійно діючий третейський суд при ВГО
«Союз інвесторів України» викликає Лит-
винця Романа Богдановича (реєстраційний
номер облікової картки платника податків
2877809037) як відповідача і ТОВ «Компанія
Рона» (ідентифікаційний код юридичної
особи 31789757) як третю особу у справі 
№ 79/16 за позовом ПАТ «Сбербанк» про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21.02.2017 р.
об 11:10 год. у приміщенні Третейського суду
за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150 а,
оф.8. Явка обов’язкова. 

Третейський суддя Яворська Н. М. 

До уваги Членів
Оптового ринку електричної енергії 

України
27 лютого 2017 року о 1000 у приміщенні

Великої зали Київської облдержадміністра-
ції за адресою – м. Київ, пл. Лесі Українки,
1 (ст. м. Печерська) відбудуться Щорічні
загальні збори Членів Оптового ринку
електричної енергії України.

Реєстрація учасників – у Секретаріаті
Зборів за місцем їх проведення з 830 до 945.

Секретаріат Ради ОРЕ

Кагарлицький районний суд Київської області викликає як від-
повідача гр. Харченко Ангеліну Анатоліївну, 1992 року народ-
ження, по цивільній справі № 368/1696/16ц за позовом Рибак
Наталії Василівни про визнання особи такою, що втратила право
на користування житловим приміщенням, для розгляду даної
справи по суті.

Останнє відоме місце проживання відповідача Харченко Ан-
геліни Анатоліївни: Крим, с. Красне Сакського району. Фактичне
місце проживання невідоме.

Судове засідання відбудеться 10 лютого 2017 року о 10-00 го-
дині в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської 
області, що знаходиться за адресою: вул. В. Великого, 3, м. Ка-
гарлик Київської області, головуючий по справі суддя Іванюта Т. Є.

В разі неявки відповідача Харченко А. А. в судове засідання,
справа буде розглянута у її відсутність.

Іванівський районний суд Херсонської області викликає як
відповідача Кривоносова Миколу Миколайовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 14 лютого 2017 року о 14 годині 00 хви-
лин у приміщенні Іванівського районного суду Херсонської
області в смт Іванівка, Іванівського району, Херсонської області,
вулиця Іванівська, 34, по цивільній справі за позовом органу
опіки та піклування Іванівської районної державної адміністрації
Херсонської області в інтересах малолітньої Кривоносової Юлії
Миколаївни, 02.07.2004 р.н., до Грибкової Алли Миколаївни,
Кривоносова Миколи Миколайовича, про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів. Роз’яснюємо, що у разі не-
явки в судове засідання без поважних причин, або не
повідомлення суд про причини неявки, справу буде розглянуто
за вашої відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Т.М. Ковальчук

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 січня 2017 р. № 30
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного 

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія
України»

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного

акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 25 січня 2017 р. № 30

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного 

товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінан-

сова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» (далі — бюджетні кошти). 
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держкомтеле-

радіо.
Одержувачами бюджетних коштів є ПАТ «НСТУ» та його відокремлені структурні підрозділи.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на безповоротній основі для фінансової підтримки ПАТ «НСТУ», зокрема на оплату

праці та нарахування на заробітну плату, на трансляцію теле- та радіопрограм, на придбання предметів, матеріалів і послуг
для виробництва теле- та радіопрограм, відрядження, придбання ліцензійних, авторських прав, зокрема роялті, провад-
ження міжнародної діяльності, утримання приміщень, інженерних мереж і телевізійного обладнання, сплату податків та
інших обов’язкових платежів, придбання, комплектування та модернізацію телевізійного обладнання, побудову та мо-
дернізацію IT-інфраструктури, на капітальні видатки тощо, а також на оплату праці та нарахування на заробітну плату
штатним працівникам Національної телекомпанії, на надання послуг з безперервної трансляції теле- та радіопрограм, ко-
мунальні платежі, тощо за період з 1 січня 2017 р. до дати державної реєстрації ПАТ «НСТУ».

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Держкомтелерадіо відповідно до поданих ПАТ «НСТУ» обґрунтувань потреби
в коштах і детальних розрахунків витрат.

ПАТ «НСТУ» використовує бюджетні кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого з Дер-
жкомтелерадіо.

4. Бюджетні кошти використовуються Держкомтелерадіо у межах відповідних бюджетних призначень, установлених
законом про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням необхідності виконання взятих на облік в ор-
ганах Казначейства бюджетних зобов’язань минулих років та у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі

актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.
6. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні

активи, ведення обліку бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій,
пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.

7. Одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 20 числа наступного місяця до Держкомтелерадіо інформацію
про їх використання для її узагальнення і подання Мінфіну до 30 числа зазначеного місяця.

8. Складення та подання фінансової та бюджетної звітностей про використання бюджетних коштів, а також контроль
за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 25 січня 2017 р. № 30

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 539 «Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб» (Офіційний
вісник України, 2012 р., № 45, ст. 1772).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 186 «Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для трансляції телерадіопрограм, вироблених для державних потреб, зби-
рання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної
версії міжнародного каналу «EuroNews» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 23,  ст. 785).

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 915 «Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб,
збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформаційної продукції» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 91,
ст. 3086).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 188 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 31 травня 2012 р. № 539» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 24, ст. 954).

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 січня 2017 р. № 45
Київ

Про внесення змін до Порядку доступу до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Ка-

бінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 108, № 91, ст. 2973), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 25 січня 2017 р. № 45

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

1. Абзац перший пункту 1 після слів «місцевого самоврядування» доповнити словами «чи інших визначених законом
осіб».

2. У пункті 2:
в абзаці першому слово «шостим» замінити словом «сьомим»;
абзац п’ятий після слова «адвокат» доповнити словами «, приватний виконавець»;
доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
«у разі, коли користувачем є член Громадської ради доброчесності, — з таким користувачем.».
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.
3. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі коли користувачем є член Громадської ради доброчесності, письмове повідомлення технічному адміністраторові

Державного реєстру прав про необхідність скасування ідентифікаторів доступу до Державного реєстру прав користувача,
який припинив своє членство в зазначеній Раді, надсилає секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.».

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає кримінальне провадження
№233/3432/16-к за обвинуваченням Веселко О. М. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Веселко Олександр
Михайлович, 22.08.1967 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, Бахмутський район, смт Миронів-
ський, вул. Леніна, 28/4, викликається до суду на 08-30 год.
7 лютого 2017 року (корп. №2, каб. №18) для участі у судо-
вому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинува-
ченим та оголошення його у міждержавний та/або
міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціаль-
ного досудового розслідування чи спеціального судового
провадження. 

Суддя А. І. Міросєді

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської
області викликає як відповідача по справі 
№ 188/1446/16-ц провадження № 2/188/44/2017 Григор-
ченко Катерину Юріївну, 07.12.1990 року народження,
яка зареєстрована за адресою: с. Дмитрівка, вул. Ак.
Сайгака, буд. 133, Петропавлівського району Дніпропет-
ровської області, у судове засідання по справі за позо-
вом ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості.

Розгляд вищевказаної справи призначений на 09 го-
дину 00 хвилин 9 лютого 2017 року в приміщенні Пет-
ропавлівського районного суду за адресою: смт
Петропавлівка, Дніпропетровської області, вул. Героїв
України, 74-А, каб. № 6.

Суддя Ніколаєва І. К.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований
за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кри-
мінальне провадження №1-кп/225/473/2016 за обвинуваченням
Колотая Віталія Володимировича, Степаненко Романа Валерійо-
вича, Харитонова Єгора Валентиновича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст.258-3, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 28 КК України.
Обвинувачені по справі Колотай В. В. (зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Кірова, 449), Степаненко Р. В. (зареєстро-
ваний за адресою: Запорізька обл., Пологівський район, 
с. Шевченка, вул. Іжикова, 35), Харитонов Є. В. (зареєстрований
за адресою: м. Курахове, вул. Мечникова, 19А/83) викликаються
на 09.02.2017 року на 11-00 год. до суду, каб. № 9, для участі у
розгляді справи по суті.

Суддя А. В. Соляник

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бaxмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальне
провадження відносно Юхимук Руслана Степановича у
вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, перед-
бачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст.358 та ч. 1 
ст. 263 КК України. Обвинувачений у кримінальному про-
вадженні Юхимук Руслан Степанович, зареєстрований
за адресою: Луганська область, Кремінський район, 
м. Кремінна, вул. Тітова, 7/1, викликається на 09.02.2017
року о 13.30 год. до суду, каб. №312, для участі у роз-
гляді справи по суті. У випадку неприбуття обвинуваче-
ний повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Н. М. Погрібна

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу за позовом Кредитної
спілки «Інтеграл» до Лазуренко Тетяни Юріївни про
стягнення боргу за кредитним договором.

Відповідач по справі Лазуренко Тетяна Юріївна,
яка зареєстрована за адресою: Донецька область,
смт Гольмівське, м. Горлівка, вул. Загородня, 
б. 12/18, викликається на 09.10 годину 07 лютого 2017
року до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Сидоренко І. О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 08 лютого 2017 року о 08-00
годині за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоно-
сова, 157, корп.2, каб.19, як відповідача по справі
за позовом Валуєвої Вікторії Володимирівни до Ва-
луєва Максима Миколайовича про розірвання
шлюбу: Валуєва Максима Миколайовича, останнє
місце проживання: с. Красний Партизан, вул. Роз-
дільна, 2. 

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази на їх підтвердження.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України справа може бути
розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області викликає у судове засідання, яке відбу-
деться 07.02.2017 року о 14.30 годині в примі-
щенні Артемівського районного суду Донецької
області за адресою: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру 5, Погорєлова В’ячеслава Вале-
рійовича (останнє відоме місце реєстрації:
Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності,
6/25), як відповідача по цивільній справі 
№ 219/12314/16-ц за позовом ТОВ «Бахмут
Енергія» про стягнення заборгованості.

Суддя Дубовик Р. Є.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Хал-
дєєву Олену Вікторівну, 09.09.1967 року народження (останнє відоме
місце проживання: 10-й мікрорайон, 20, кв. 14, м. Красноперекопськ,
АР Крим, 96000), у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ст. 111 ч. 1 КК України, у судове засідання, яке відбудеться
о 10 годині 00 хвилин 8 лютого 2017 року.

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

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні Голосіїв-
ського районного суду м. Києва за адресою: 03127, м. Київ, вул. По-
лковника Потєхіна, 14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з моменту опублікування
оголошення обвинувачена вважається належним чином ознайомлена
з його змістом.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 243/8282/16-ц за позовом ПАТ СК
«Провідна» до Терещенка Олександра Вікторовича про від-
шкодування матеріальної шкоди. Останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання відповідача Терещенка Олександра
Вікторовича: Донецька область, м. Горлівка, вул. Молдован-
ська, буд. 22.

Відповідач викликається до суду на 8 лютого 2017 року
о 08 год. 00 хв., для участі у судовому засіданні.

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

Суддя О. В. Ільяшевич

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Стеценка Сергія Едуардовича до Сте-
ценко Лариси Володимирівни про розірвання шлюбу. Від-
повідачка у справі: Стеценко Лариса Володимирівна, 1971
року народження, останнє відоме місце проживання якої:
Донецька обл., м. Краматорськ, б-р Краматорський, 30-74,
викликається на 07.02.2017 року о 08-50 годині до суду, зал
судових засідань № 11/3, для участі у розгляді справи по
суті. Відповідачці пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутності.

Суддя Марченко Л. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 
№ 2/219/373/2017 за позовом Генералової Лідії Свиридівни
до Корсун Світлани Олександрівни про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Відповідачка у справі Корсун Світлана Олександрівна, ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Ювілейна, 109/31, викликається на 07.02.2017 року на 09.00
годину до суду, каб. № 309, 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 розглядатися у її відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/4070/2016 за позовом Они-
щенко Вікторії Юріївни до Андрецова Дениса Юрійовича про
позбавлення батьківських прав.

Останнє відоме місце проживання відповідача Андрецова
Дениса Юрійовича: Донецька область, м. Слов’янськ, вул.
Жукова, буд. 10.

Відповідач викликається до суду на 8 лютого 2017 року
об 11 год. 30 хв., для участі у судовому засіданні.

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

Суддя О. В. Ільяшевич
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оголошення

Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Польгуна Василя
Михайловича, 23 березня 1967 року народження, останнє
місце проживання та реєстрації якого: с. Андрушки, вул. За-
водська, 10 Попільнянського району Житомирської області
в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Польгуна Ва-
силя Михайловича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться о 12.00 годині 13 березня 2017 року в залі суду
Попільнянського районного суду в смт Попільня по вул. 
Б. Хмельницького, 24 Попільнянського району Житомир-
ської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Є. О. Зайченко

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у
зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Червяк
Діани Єгорівни до Лещенко Олени Станіславівни про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, усунення перешкод у праві ко-
ристування та розпорядження майном, викликає відпо-
відачку Лещенко Олену Станіславівну. Судове засідання
відбудеться 15.02.2017 року о 08.45 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. Ме-
літопольська, 172, каб. № 27. В разі неявки в судове за-
сідання відповідачки слухання справи відбудеться за її
відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова по-
відомляє відповідача Півень Галину Андріївну, що
розгляд справи за позовом УПСЗН Індустріального
р-ну м. Харкова до Вас про стягнення надміру випла-
ченої допомоги призначено на 16 лютого 2017 року
о 10.30. 

Вам необхідно з’явитися до суду за адресою: 
м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 7, каб. 10,11 у
вказані час та дату. У разі неявки справу буде роз-
глянуто за Вашої відсутності з урахуванням вимог
ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Бугера

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 21 квітня 2016 року суддею

Скворцовою В. Г. по цивільній справі № 409/392/16-ц,

пров. № 2/409/630/16 було винесено рішення за по-

зовом Бобрицького Максима Володимировича до

Бобрицької Ксенії Сергіївни про розірвання шлюбу.

Позовні вимоги задоволені повністю.

Голова суду Полєно В. С.

Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Кищак Ольгу Во-
лодимирівну, 21 лютого 1974 року народження, останнє
місце проживання та реєстрації якої: с. Харліївка, вул. Лі-
сова, 29 Попільнянського району Житомирської області в
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Кищак Ольги Во-
лодимирівни, яке відбудеться о 12.00 годині 02 березня
2017 року в залі суду Попільнянського районного суду в смт
Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24 Попільнянського
району Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Є. О. Зайченко

Арцизький районний суд Одеської області викликає Буш-
няга Геннадія Юрійовича (26.09.1982 р.н., який був зареєс-
трований за адресою: вул. Вишневського, буд. № 39, 
с. Вікторівка Ширяївського району Одеської області), як від-
повідача по цивільній справі № 492/818/16-ц за позовом
Бушняга Юлії Петрівни до Бушняга Геннадія Юрійовича про
стягнення аліментів. Розгляд справи призначено на
09.03.2017 р. о 10.30 годині у залі № 2 Арцизького район-
ного 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 непові-
домлення про причину неявки, справа буде розглянута у
його відсутність за наявними в ній матеріалами.

Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає Борис Тетяну Петрівну
(реєстраційний номер облікової картки платника по-
датків 2287121326) як відповідача і ТОВ «Компанія
Рона» (ідентифікаційний код юридичної особи
31789757) як третю особу у справі № 77/16 за позо-
вом ПАТ «Сбербанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21.02.2017 р. об
11.00 год. у приміщенні Третейського суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова.

Третейський суддя Яворська Н. М.

Терентьєв Микола Іванович, останнє відоме місце ре-
єстрації якого: м. Пологи Пологівського району Запо-
різької області, вул. Кобзаря (Артема), буд. 85,
викликається в судове засідання до Пологівського рай-
онного суду Запорізької області як відповідач у цивіль-
ній справі № 324/2244/16-ц за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Єв-
ропейська агенція з повернення боргів» до Терентьєва
Миколи Івановича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 16 лютого 2017 року о 10 год. 00 хв. у при-
міщенні Пологівського районного суду за адресою: 
м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності (М. Горь-
кого), 28.

Суддя Каретник Ю. М.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 18 листопада 2016 року роз-

глянуто цивільну справу № 409/2426/16-ц за

позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Мар’єнка Сергія

Васильовича про стягнення заборгованості та збит-

ків відповідно до кредитного договору № 50004376

від 22.05.2012 р. та винесено заочне рішення про за-

доволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до
Біловолової Людмили Степанівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідачка по справі Біловолова Людмила Степанівна,
13.12.1962 р.н. яка зареєстрована та мешкає: м. Єнакієво, вул.
Горбетова, буд. 4-А, Донецька область викликається до суду (До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201) для участі в
розгляді справи по суті на 09.30 годину 08 лютого 2017 року.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Воробйова І. В.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
викликає Новіцьку Олену Валеріївну, 18.07.1988 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: вул. Зої Космодем’ян-
ської, 25, м. Жмеринка Вінницької області, у судове
засідання як відповідачку в цивільній справі 
№ 130/2771/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Новіць-
кої Олени Валеріївни про стягнення заборгованості, яке
відбудеться о 08.30 год. 17.02.2017 року за адресою:
вул. Образцова, 6, м. Жмеринка, Вінницька область.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, справу
буде розглянуто за її відсутності за наявними в ній до-
казами. Про причини неявки суд необхідно повідомити.

Суддя К. Шепель

Світловодський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 21.02.2017 року о
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: вул. При-
морська, 48, м. Світловодськ Кіровоградської обл.
(суддя Волошина Н. Л.) відбудеться судове засі-
дання по справі № 401/3447/16-ц, 2/401/136/17 за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Антонової Ольги
Олексіївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

В судове засідання викликається відповідачка Ан-
тонова Ольга Олексіївна.

У зв’язку із втратою, Договір купівлі-продажу пансіонату від 21 січня 2009 року по-

свідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу

Гойняк Г. В. за реєстровим № 182, відповідно до якого ТОВ «Донинвестстрой» 

є покупцем пансіонату загальною площею 10690 кв.м., що знаходиться за адресою:

Херсонська область, Генічеський район, с. Стрілкове, вул. Берегова, буд. 27, 
вважати недійсним.

Деснянський районний суд м. Києва повідомляє, що 20.02.2017 року о 12.00 год.
буде розглядатись цивільна справа за позовом Ованесян Н. І. до Ованесян І. Б. про
визнання особи такою, що втратила право користування ж/п. Ованесян Ірина Бори-
сівна викликається у судове засідання як відповідачка. В разі вашої неявки, справа
буде розглянута у вашу відсутність. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, 
каб. 38.

Суддя О. В. Журавська

Втрачений судновий квиток,

що належить Дмитрієву В. Є. 

судна з бортовим номером 

УКЕ-0276-К ПМ, 

вважати недійсним.

Городенківський районний суд Івано-Франківської області
повідомляє Лубика Юрія Михайловича, 12.02.1991 року народ-
ження, місце реєстрації м. Городенка, вул. Степана Бандери, буд.
2 кв. 6, Івано-Франківська область, що він, як відповідач, викли-
кається в судове засідання 14.02.2017 року на 08 год. 30 хв., по
справі № 342/1274/16-ц, за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»  до
Лубика Юрія Михайловича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик Лубика Ю. М., він
вважатиметься належним чином повідомлений про час і місце
проведення розгляду справи. Явка до суду обов’язкова. В разі
неявки, справу буде розглянуто за його відсутності.

Адреса суду: м. Городенка, вул. Героїв Євромайдану, 7, Івано-
Франківська область.

Суддя Федів Л. М.

Приазовський районний суд Запорізької області ви-
кликає відповідача Султанова Віталія Султановича,
30.01.1983 р.н. (останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, Новоазовський район, м. Новоазовськ,
вул. 60 років СРСР, будинок № 64) у судове засідання
по цивільній справі № 325/14/17 (2/325/75/2017) за по-
зовом Дернової Вероніки Олександрівни до Султанова
B.C., третя особа Центральна районна адміністрація Ма-
ріупольської міської ради, про позбавлення батьківських
прав, яке призначене на 02 березня 2017 року о 10 го-
дині 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Приазов-
ського районного суду Запорізької області за адресою:
вул. Пушкіна, 5 смт Приазовське Приазовського району
Запорізької області, в режимі відеоконференції із Жов-
тневим районним судом м.Маріуполя за адресою: м. Ма-
ріуполь, проспект Металургів, 31.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у разі неявки до суду справа може бути розгля-
нута за відсутності відповідача на підставі наявних у ній
доказів. Відповідач зобов’язаний повідомляти про зміну
свого місця проживання (перебування), або місцезна-
ходження під час провадження справи, а також про при-
чини неявки в судове засідання. У разі неповідомлення
суду про причини неявки вважається, що відповідач не
з’явився в судове засідання без поважних причин. 

Суддя Пантилус О. П.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що ТОВ «Мегатек Інвест» викликається
в судове засідання як третя особа у цивільній справі
за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Черкаського
Валерія Анатолійовича, треті особи: ТОВ «Мегатек
Інвест», Бабіч Олег Вікторович, про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки (справа №363/1986/16-ц).

Судове засідання відбудеться 8 лютого 2017 року
о 12 год. 30 хв. за адресою: Київська обл., м. Вишго-
род, вул. Кургузова, 7, кабінет №11.

У разі неявки без поважних причин справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя С. І. Купрієнко

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Бабіч Олег Вікторович викликається
в судове засідання як третя особа у цивільній справі
за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Черкаського
Валерія Анатолійовича, треті особи: ТОВ «Мегатек
Інвест», Бабіч Олег Вікторович, про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки (справа №363/1986/16-ц).

Судове засідання відбудеться 8 лютого 2017 року
о 12 год. 30 хв. за адресою: Київська обл., м. Вишго-
род, вул. Кургузова, 7, кабінет №11.

У разі неявки без поважних причин справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя С. І. Купрієнко

Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Міхеєву Ірину
Олександрівну, 26 липня 1990 року народження, останнє
місце проживання та реєстрації якої: с. Жовтневе, вул. Шев-
ченка, 105 а Попільнянського району Житомирської області
в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Міхеєвої Ірини
Олександрівни про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться об 11.00 годині 06 березня 2017 року в залі суду По-
пільнянського районного суду в смт Попільня по вул. 
Б. Хмельницького, 24, Попільнянського району Житомир-
ської обл.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Є. О. Зайченко

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/7896/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «ПриватБанк» до Свергуна Романа Ми-
колайовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 21.02.2017 року о
09.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Черткова Н. І., 
тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Свергуна Романа Мико-
лайовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201 ) по-
відомляє Черствого Миколу Івановича, що 06 квітня
2017 року р о14.00 годині відбудеться слухання ци-
вільної справи № 182/4017/16-ц (провадження
2/0182/613/2017 року) за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк»
до Черствого Миколи Івановича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І. О.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області
викликає відповідача Калініченко Ірину Андріївну,
09.09.1992 р.н., по цивільній справі №583/3756/16-ц,
провадження №2/583/147/17 в судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватбанк» до Калініченко Ірини Андріївни про стяг-
нення заборгованості. Розгляд справи відбудеться
27 лютого 2017 року о 09.30 год., в приміщенні Ох-
тирського міськрайонного суду Сумської області за
адресою: вул. Незалежності, 5, м. Охтирка, Сумська
область. У разі неявки відповідача справу буде роз-
глянуто без його участі.

Головуючий по справі суддя Мовчан Н. В.

Іванівський районний суд Херсонської області викликає від-
повідачів: Захарову Людмилу Олексіївну, 27 березня 1970 р.н.,
Захарова Владислава Герольдовича, 27 березня 1968 р.н., Заха-
рову Христину Владиславівну, 21 лютого 1994 p.н., Захарову
Варвару Владиславівну, 16 листопада 2010 р.н., Іщенка Олега
Сергійовича, 1 липня 1989 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Херсонська область, Іванівський район, с. Новодмитрівка,
вул. Шкільна (Радянська), 8, у судове засідання, яке відбудеться
10 лютого 2017 року о 09 годині 00 хвилин та 17 лютого 2017
року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: смт
Іванівка, Іванівський район, Херсонська область, вулиця Іванів-
ська, 34, у цивільній справі за позовом Хитрук Ганни Олексіївни
до Захарової Людмили Олексіївни, Захарова Владислава Героль-
довича, Захарової Христини Владиславівни, Захарової Варвари
Владиславівни, Іщенка Олега Сергійовича, треті особи - Новод-
митрівська сільська рада Іванівського району Херсонської об-
ласті, Служба у справах дітей Іванівської районної державної
адміністрації Херсонської області, про визнання осіб такими, що
втратили право користування жилим приміщенням.

Голова суду В. І. Крисанова

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає
Амвросіївську міську раду, яка розташована за адресою:
вул. Леніна, буд.20, м. Амвросіївка, Донецька область, 87300
у судове засідання по цивільній справі № 323/21/17-ц
(2/323/179/17) за позовом Самойленка Олександра Леоні-
довича до Амвросіївської міської ради про визнання права
власності на житловий будинок у порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться об 11-00 годині  07 лютого
2017 року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді
Смоковича Михайла Васильовича, кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи
та у випадку неявки до суду справу може бути розглянуто
за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів
(постановляє заочне рішення) на підставі ст.169 ЦПК Ук-
раїни.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
08.02.2017 року о 15.00 годині в приміщенні Арте-
мівського міськрайонного суду Донецької області за
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру 5,
Олійникова Олександра Вікторовича (останнє відоме
місце реєстрації: Донецька область, смт Красна Гора,
Бахмутської міської ради, вул. Миру (Чапаєва), буд.
2Б) як відповідача по цивільній справі 
№ 219/11619/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості; Кагадій Тетяну Воло-
димирівну (останнє відоме місце реєстрації: До-
нецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Ілліча,
буд. 1, кв. 14) як відповідача по цивільній справі 
№ 219/2463/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості.

Суддя Дубовик Р. Є.

Макарівський районний суд Київської області
викликає за адресою: смт Макарів, вул. Димит-
рія Ростовського, б. 35, на 08.02.2017 року на
14.00 годину як відповідача Мущицьку Надію
Валеріївну по цивільній справі № 370/1296/16-ц
за позовом Служби у справах дітей та сім’ї Мака-
рівської районної державної адміністрації в інтер-
есах малолітньої дитини Мущицької Олександри
Олександрівни до Мущицької Надії Валеріївни
про позбавлення батьківських прав та стягнення
аліментів.

У разі неявки в судове засідання справа буде
розглянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає Балабанова Дмитра Вікторовича та Балаба-
нову Оксану Василівну у судове засідання, як
відповідачів у цивільній справі №425/3424/16-ц за
позовною заявою Публічного акціонерного товарис-
тва «Всеукраїнський банк розвитку» до Балабанова
Дмитра Вікторовича та Балабанової Оксани Васи-
лівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 07.02.2017 року о 09 го-
дині 30 хвилин в приміщенні Рубіжанського 
міського суду Луганської області за адресою: м. Ру-
біжне, вулиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.

У випадку Вашої неявки, суд врахує це та роз-
гляне справу 10.02.2017 року о 09 годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Постійно діючим третейським судом при АУБ від-
кладено розгляд справи № Д-01/16 за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Акіменко Наталії Володимирівни
(86100, м. Макіївка, м-н Сонячний, буд. 20, кв. 55)
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром № 395/ФКВ-07 від 06.04.2011. Судове засідання
відбудеться 10.02.2017 р. о 12.00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Є. Сверстюка (М. Раскової), 15, к. 811.
З позовом можливо ознайомитися, звернувшись до
третейського суду за телефоном (044) 516 52 10 чи
ел. поштою за адресою: ts@aub.org.ua. Це оголо-
шення розміщене також на сайті третейського суду
tretsud.aub.org.uа. У випадку неявки відповідача
справа може бути розглянута без його участі.

Третейський суддя Кисельов М. Є.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в су-
дове засідання як відповідача Чухнюк Олену Леонідівну (останнє
відоме місце проживання: м. Бершадь Вінницької області) по
цивільній справі № 126/2614/16-ц за позовом представника пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТ-
БАНК» до Чухнюк Олени Леонідівни про стягнення
заборгованості.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського рай-
онного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бершадь,
Вінницька обл.) о 09:30 годині 03,03.2017 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності
відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Хмель Р. В.
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Буринський районний суд Сумської області викли-
кає Борбат Ігоря Андрійовича, 28.12.1973 року на-
родження, останнє відоме місце реєстрації: с.
Михайлівка, Буринського району, Сумської області,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості в сумі 22601 грн. 12 коп. за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 23 березня 2017
року о 09-й годині в приміщенні Буринського ра -
йонного суду Сумської області за адресою: м. Бу-
ринь, вул. Першотравнева, 16.

Явка в судове засідання обов’язкова. У разі неявки
до суду справа буде розглянута за його відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В.М. Куцан

Комсомольський міський суд Полтавської області ви-
кликає Кандибу Володимира Михайловича (останнє ві-
доме місце проживання: Полтавська область, м. Горішні
Плавні (Комсомольськ), вул. Миру, буд. 20, кв. 71) як
відповідача в судове засідання в цивільній справі за по-
зовом Лупіна Івана Олексійовича до Кандиби Володи-
мира Михайловича, треті особи: Лупіна Варвара
Миколаївна, Комунальне житлово-експлуатаційне під-
приємство № 4 про відшкодування майнової та мораль-
ної шкоди, заподіяної затопленням квартири.

Судове засідання відбудеться 20 лютого 2017 року о
10 годині 00 хвилин у приміщенні Комсомольського мі-
ського суду за адресою: Полтавська область, м. Горішні
Плавні (Комсомольськ), вул. Гірників, 17.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя Т.В. Окунь

Сватівський районний суд Луганської області ви-

кликає Логачова Олександра Олександровича як від-

повідача по цивільній справі № 426/17389/16-ц за

позовом Логачової Інни Валеріївни до Логачова

Олександра Олександровича про розірвання шлюбу

в судове засідання, яке відбудеться 15 лютого 2017

року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Лу-

ганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд

проведе розгляд справи без участі відповідача.

Суддя C.M. Скрипник

До уваги Учасників 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УКРТАРА»
(місцезнаходження: 03115, м. Київ, проспект Пере-

моги, 136, кімната 34; ідентифікаційний код 01884254)
Повідомляємо, що Загальними зборами учасників

ТДВ «УКРТАРА» прийнято рішення про виключення 102
учасників зі складу ТДВ «УКРТАРА» у зв’язку із невико-
нанням ними своїх обов’язків відповідно до Статуту То-
вариства та рішень Загальних зборів учасників
Товариства (протокол № 4 від 09.11.2016 року). Зали-
шились у складі ТДВ «УКРТАРА» наступні учасники: Ан-
дрієць Володимир Іванович, Берегова Надія Борисівна,
Валовий Павло Васильович, Коломієць Лариса Микола-
ївна, Лисенко Микола Миколайович, Присяжнюк Петро
Федорович, Рязанов Василь Васильович, Яневич Воло-
димир Васильович, Ясносекирський Павло Володими-
рович, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КПФ «Корн ЛТД», ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСБУДКООПЕ-
РАЦІЯ».

Просимо осіб, яких виключено зі складу учасників
ТДВ «УКРТАРА», з’явитися за адресою: 03115, м. Київ,
проспект Перемоги, 136, кімната 34, або зв’язатися з від-
повідальною особою за контактним номером телефону
(050)-446-25-31 та надати реквізити банківського ра-
хунку для перерахування компенсації у зв’язку із виклю-
ченням зі складу учасників до 10.03.2017 року.

Враховуючи, що Товариство знаходиться в процесі
припинення шляхом перетворення, встановлений строк
для задоволення вимог кредиторів у два місяці з дня оп-
рилюднення повідомлення про прийняте рішення про
припинення Товариства, а саме до 17.03.2017 року.
Таким чином, виплата компенсації у зв’язку із виключен-
ням зі складу учасників здійснюватиметься Товариством
до 17.03.2017 року за заявленими вимогами осіб, які
були виключені зі складу учасників ТДВ «УКРТАРА».

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження. 
Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович,

20.07.1970 року народження, зареєстрований за ад-
ресою: м. Одеса, пров. Економічний, 3, кв. 54, та об-
винувачений Культа Станіслав Олегович, 27.01.1989
року народження, зареєстрований за адресою: м.
Одеса, проспект Академіка Глушко, 1, корпус В, кв.
32, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України ви-
кликаються в судове засідання, яке відбудеться 09
лютого 2017 року о 12 годині 30 хвилин, 15 лютого
2017 року об 11 годині 00 хвилин, 22 лютого 2017
року в залі судових засідань № 130 Приморського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, для участі в cудовому засіданні в
якості обвинувачених.

Суддя Попревич В.М.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м.
Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за
позовною заявою Виконавчого комітету Селидівської мі-
ської ради до Пітальова Олега Юрійовича, третя особа:
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
«Наш дім-2» м. Гірник, про визнання втратившим право
користування житловим приміщенням. Відповідач Піта-
льов Олег Юрійович, зареєстрований за адресою: 85487,
м. Гірник, вул. провул. Мостовий, 21/35, викликається на
17.02.2017 p. о 09 год. 30 хв. до суду, для участі у розгляді
справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду
справи, і у разі неявки до суду, справа може бути розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Владимирська І.М.

Корюківський районний суд Чернігівської обл. повідом-
ляє, що розгляд цивільної справи за позовом ТОВ «Фінан-
сова компанія «Європейська агенція з повернення боргів»
до Грошевої Олесі Володимирівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором призначено до розгляду
на 09 лютого 2017 року на 10 год. 00 хв.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою:
м. Корюківка, Чернігівської обл., вул. Шевченка, 66 під го-
ловуванням судді Чурупченка М.І.

Для участі в справі як відповідачка викликається Гро-
шева Олеся Володимирівна (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Корюківка, Чернігівської обл., вул. Гоголя, 22-а).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідач вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсут-
ності відомостей про причини неявки відповідачів, пові-
домлених належним чином, або причину буде визнано
судом неповажною – суд вирішить справу на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Суддя М.І. Чурупченко

Дарницький районний суд м. Києва викликає Павлова
Михайла Володимировича, 12.10.1984 р/н, місце реєс-
трації якого по м. Києву та Київській області не встанов-
лено, останнє відоме місце проживання: АР Крим, 
м. Сімферополь, вул. Орендна, 6,  як відповідача по ци-
вільній справі за позовом Веліулаєвої Севіль Емінівни до
Павлова Михайла Володимировича, треті особи: Служба
у справах дітей Подільскої районної в м. Києві державної
адміністрації, Головне управління Державної міграційної
служби України в м. Києві про надання дозволу на тим-
часовий виїзд дітей на тимчасово окуповану територію
України та за кордон без згоди батька, яке відбудеться
під головуванням судді Коренюк А. М. о 10 год. 00 хв.
23 лютого 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 14, зал 27.

З опублікуванням данного оголошення відповідач Па-
влов Михайло Володимирович вважається повідомле-
ний про час та місце розгляду справи.

Вінницький міський суд Вінницької області повідом-
ляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17,
у залі судових засідань №40  8 лютого 2017 року о 10.00
год., 20 лютого 2017 року о 15.30 год., 13 березня 2017
року о 15.00 год. відбудуться судові засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Антоновича
Анатолія Анатолійовича, 28 березня 1972 року народ-
ження, у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинува-
чення: обвинувачений Антонович Анатолій Анатолійович
та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття   в  судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого
судді Каленяка Р.А., суддів: Овсюка Є.М., Курбатової І.Л.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа №310/7634/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний
Ощадний банк України» в особі філії - Донецьке обласне
управління AT «Ощадбанк» до Шеремета Миколи Івано-
вича, Шеремет Галини Іллівни, Хроменкової Віри Пет-
рівни про стягнення заборгованості за кредитом.

Розгляд справи призначено на 14.02.2017 р. об 11 го-
дині 20 хвилин у приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А., тел.
(06153)3-55-31.

Суд викликає: Шеремета Миколу Івановича, Шеремет
Галину Іллівну, Хроменкову Віру Петрівну як відповіда-
чів.

Явка відповідачів до суду обов’язкова. В разі неявки
відповідачів справа буде розглянута за наявними мате-
ріалами.

Великописарівський районний суд Сумської об-
ласті викликає Манько Романа Миколайовича, 19
серпня 1968 року народження, у судове засідання,
яке відбудеться 20 лютого 2017 року о 10 годині 00
хвилин в залі судових засідань суду в смт Велика Пи-
сарівка, вул. Ярослава Мудрого, 12 Сумської області,
як відповідача по цивільній справі № 575/84/17 за
позовом Публічного Акціонерного Товариства Ко-
мерційного Банку «ПриватБанк» до Манько Романа
Миколайовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Головуючий по справі В’юник Наталія Григорівна.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без

поважної причини або неповідомлення про причини
неявки, справу буде розглянуто без його участі на
підставі наявних матеріалів справи.

Суддя Н. Г. В’юник
Добропільський міськрайонний суд Донецької області

(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає позовну заяву ПАТ «Всеукраїнський
банк розвитку» до Шевченка Т.Г., Шевченко Н.В.

Відповідачі Шевченко Тарас Григорович, 05.01.1977
р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Зугрес,
вул. Набережна, 1, Шевченко Наталія Вікторівна,
20.03.1976 р.н., останнє місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, кв-л Гвардійський, 26/22, викликаються
на 14.02.2017 року о 09.00 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні до-
кази по справі.

У випадку не прибуття до судового засідання відповіда-
чів, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у їх відсутність на підставі наявних
у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д.Є.

У відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України Городнянський
районний суд Чернігівської області викликає Шидловського
Миколу Васильовича, 02.02.1973 року народження, останнє
відоме місце реєстрації: Чернігівська область, Городнян-
ський район, с. Тупичів, вул. Гагаріна, 1, як відповідача у ци-
вільній справі за позовом Кіт Анни Михайлівни до
Шидловського Миколи Васильовича про позбавлення бать-
ківських прав.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Городнян-
ського районного суду Чернігівської області 15.02.2017 року
о 14-10 год. Адреса суду: Чернігівська обл., м. Городня, вул.
Незалежності, 67.

Відповідачу пропонується надати заперечення щодо по-
зовної заяви та докази, якими вони обґрунтовуються, та
роз’яснюється, що з дня опублікування цього оголошення
відповідач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи, тому у випадку відсутності відомостей про
причини його неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без його участі на підставі наявних у справі даних
чи доказів.

Суддя О.Д. Березовський

Вінницький міський суд Вінницької області повідом-
ляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 в
залі судових засідань №40 08 лютого 2017 року о 15:30
год., 20 лютого 2017 року о 14:30 год., 03 березня 2017
року о 09:30 год. відбудеться судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Мартинчука
Сергія Михайловича, 17 вересня 1980 року народження,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається сторона обвинува-
чення: обвинувачений Мартинчук Сергій Михайлович та
захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання. 

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого
судді Каленяка Р.А., суддів Овсюка Є.М., Курбатової І. Л.

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Чернігівський
районний суд Чернігівської області викликає в су-
дове засідання на 09 годину 00 хвилин 24 лютого
2017 року відповідача Шидловського Сергія Олек-
сійовича по цивільній справі за позовом товариства
з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Ук-
раїна» до Шидловського Сергія Олексійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Чер-
нігівського районного суду Чернігівської області за
адресою: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4.

У разі неявки в судове засідання, справа згідно з
вимогами ЦПК України буде розглянута у відсутність
відповідача.

При публікації оголошення про виклик до суду
відповідач вважається повідомленим про час і місце
судового розгляду.

Суддя С. П. Меженнікова

Роздільнянський районний суд Одеської області ви-
кликає на судове засідання Данилову Тетяну Василівну,
05.06.1979 року народження, у цивільній справі за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП
Факторинг Україна» до Данилової Тетяни Василівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором у
розмірі 30815.03 грн.

Судове засідання відбудеться 21.02.2017 року о 09:00
годині в приміщенні Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роз-
дільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.

У випадку Вашої неявки в судове засідання цивільна
справа буде розглянута без вашої присутності. 

Суддя С. І. Гринчак

Тернопільський міськрайонний суд викликає в судове
засідання відповідача Лівковича Віктора Михайловича
(останнє відоме місце реєстрації: вул. Братів Бойчуків,
3/17, м. Тернопіль) у цивільній справі за заявою публіч-
ного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціо-
нерний банк» до Лівковича Віктора Михайловича про
звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок по-
гашення заборгованості за кредитним договором, роз-
гляд якої відбудеться 13 лютого 2017 року о 14 год. 40
хв. у приміщенні Тернопільського міськрайонного суду
за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34, 1-й
поверх, 10-й зал судового засідання.

Суддя Н. М. Сташків

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Насонова Анатолія Валері-
йовича (Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов),
вул. Лобачевського, 5/40) по цивільній справі
№428/11565/16-ц за позовом Насонової Вікторії Ва-
леріївни до Насонова Анатолія Валерійовича про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 6 березня 2017
року о 08.50 год. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби На-
родів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання Щіпановського Сергія Яковича
(25.11.1971 р.н.), адреса: вул. Шевченка, 71, кв.54, м. Ду-
наївці, Хмельницька область, як відповідача по цивільній
справі № 674/1298/16-ц пров. № 2/674/743/16 за позовом
Данилюка Миколи Миколайовича до Щіпановського Сергія
Яковича про стягнення боргу, яке відбудеться 13 лютого
2017 року о 10:00 год. в залі суду за адресою: вул. Красін-
ських, 11, м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідача в судове засідання або не по-
відомлення про причину неявки справа буде розглянута за
наявними матеріалами за його відсутності (заочний роз-
гляд).

Голова суду В. М. Шклярук 
Відповідачі Башкатова Анастасія Миколаївна, адреса:

м. Київ, вул. Ревуцького, 7-А, кв.217; Варивода Микола
Андрійович, адреса: Вінницька обл., Піщанський р-н, смт
Піщанка, вул. Садова, 11; Варивода Любов Миколаївна,
адреса: Вінницька обл., Піщанський р-н, смт Піщанка,
вул. Садова, 11, вам необхідно з’явитися 13.02.2017 р.
о 12:20 год. до Дарницького районного суду м. Києва (м.
Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 114), для участі в судовому
засіданні по цивільній справі за позовом ПАТ «Банк «Фі-
нанси та Кредит» про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачів до суду, справу буде роз-
глянуто по суті за наявними у справі матеріалами за їх
відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Вовк Є. І.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Говоруху Артема Вадимовича, проживаючого за адре-
сою: вул. Чкалова, буд.1, кв.8, смт Дубівський,
Антрацитівський район Луганської області, як відповідача у
судове засідання по цивільній справі №431/6063/16-ц; про-
вадження 2/431/198/17, за позовом Говорухи Інни Рома-
нівни до Говорухи Артема Вадимовича про надання дозволу
дитині на тимчасовий виїзд за межі держави Україна мало-
літньої дитини без згоди батька, яке відбудеться «13» лю-
того 2017 р. об 11-00 годині, в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Ткач

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Худієва Ельбруса Абульфатовича, 08.08.1981
р.н., як відповідача у справі за позовом Мельник Тетяни
Анатоліївни до Худієва Ельбруса Абульфатовича, третя
особа — Служба у справах дітей та сім’ї Броварської мі-
ської ради Київської області про стягнення аліментів та
позбавлення батьківських прав, яке призначене на 24
лютого 2017 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні суду,
що знаходиться 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 справі доказів.

Суддя Т. В. Селезньова�

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області від 08 грудня 2016 року відкрито провад-
ження по спеціальному досудовому розслідуванню за
обвинуваченням Борисова Андрія Олександровича у
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.
3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 122 КК України
та призначене підготовче судове засідання.

До суду в якості обвинуваченого викликається Бори-
сов Андрій Олександрович. Підготовче судове засідання
відбудеться 16 лютого 2017 року о 10 годині 30 хвилин
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за ад-
ресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64. 

Суддя Богомолова Л.В.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає у судове
засідання, яке відбудеться 28 лютого 2017 року о 10.00 годині в при-
міщенні Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, Дунаєва Віталія Юрійовича
(останнє відоме місце реєстрації — Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.
Перемоги, буд. 105, кв. 25) як відповідача по цивільній справі 
№ 335/3163/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дунаєва Віталія
Юрійовича про стягнення заборгованості.

Суддя Н. І. Рибалко

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає у судове засі-
дання, яке відбудеться 22 лютого 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Ор-
джонікідзевського районного суду м. Запоріжжя за адресою: 69035, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, Поривай Світлану Володимирівну (останнє
відоме місце реєстрації — Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
буд. 93, корп. Б, гурт.) як відповідача по цивільній справі № 335/8932/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Поривай Світлани Володимирівни про
стягнення заборгованості. 

Суддя Рибалко Н.І.

Вінницький районний суд Вінницької області викликає відповідача Вольську
Валентину Василівну в судове засідання по цивільній справі № 128/3799/16-ц
за позовом Смоляка Володимира Валентиновича, поданого та підписаного його
представником згідно довіреності Гуменюком Володимиром Андрійовичем до
Вольської Валентини Василівни «про визнання права власності на �1/2 жит-
лового будинку в порядку спадкування за заповітом», яке відбудеться 17 лю-
того 2017 року о 09:05 год., у приміщенні Вінницького районного суду
Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29.

В разі неявки, справа буде розглянута за Вашої відсутності.
Суддя О.Б.Саєнко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 5 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська -3    -8         0    -5
Житомирська -3    -8         0    -5
Чернігівська -5  -10       -2    -7
Сумська -5  -10       -4    -9
Закарпатська -1   +4      +3    +8
Рівненська -2    -7      +1    -4
Львівська +2    -3         0    +5
Івано-Франківська +2    -3         0    +5
Волинська 0    -5      +2    -3
Хмельницька 0    -5      +2    -3
Чернівецька +2    -3         0    +5
Тернопільська 0    -5      +2    -3
Вінницька -2    -7      +1    -4

Oбласть Нiч          День
Черкаська -3      -8      +1     -4
Кіровоградська -3      -8      +1     -4
Полтавська -3      -8        0     -5
Дніпропетровська -1      -6      -2     -7
Одеська +2      -3      +1    +6
Миколаївська +1      -4      +1    +6
Херсонська +1      -4      +1    +6
Запорізька +1      -4        0    +5
Харківська -3      -8      -1     -6
Донецька +1      -4      +1     -4
Луганська -2      -7        0     -5
Крим +5   +10     +5  +10
Київ -6      -8      -1     -3Олег ЧЕБАН,

«Урядовий кур’єр»

ПАТРІАРХ ЛІСІВ. Облік зубра
європейського, який провели
працівники департаменту еколо-
гії та природних ресурсів облдер-
жадміністрації разом з лісівника-
ми, засвідчив, що на Вінниччині
стадо налічує 90 особин. Це най-
більша популяція цих червоно -
книжних тварин у нашій країні. І
почуваються вони в подільській
екосистемі затишно. Як підтвер-
дження — торік народилося 10
зубренят. 

Те, що самки привели телят,
вельми важливо. Адже приблиз-

но рік тому  загинуло 17 зубрів,
які провалилися під кригу на во-
доймищі поблизу села Требухи
Літинського району. За інформа-
цією прес-служби Вінницького
ОУЛМГ, є всі підстави стверджу-
вати, що браконьєри умисно за-
гнали стадо на лід ставка. Після
цього трагічного випадку праців-
ники ДП «Хмільницький лісгосп»
удень і вночі спостерігали за час-
тинами розділеного стада  (у кри-
жаній воді загинули самки-вожа-
ки), охороняли наляканих зубрів
від стресу, бродячих собак тощо.
І стадо з часом об’єдналося, від-
новилося й повернулося до звич-
ного способу життя.

Шестеро зубрів завезли на
Вінниччину з Волині 1979 року.
Завдяки дбайливості працівників
лісового та мисливського госпо-
дарства чисельність тварин по-
ступово зростала. Тепер біль-
шість їх  мешкає на території
трьох лісництв і прилеглих до них
польових та лісових угіддях. 

Щороку з обласного фонду
охорони навколишнього природ-
ного середовища надають кошти
на охорону цього червонокнижно-
го виду. Наприклад, торік надали
110 тисяч гривень. Окрім того,
лісгосп залучає власні кошти, а
також на зиму лісівники заготови-
ли для підгодівлі зубрів 96 тонн сі-

на, 20 тонн цукрового буряку, 16
тонн зерна кукурудзи, 8 тонн зер-
на ячменю, 4 тонни зерна вівса,
400 кілограмів солі. Підгодівля
тварин узимку — один із засобів
досягнення рівноваги між завдан-
ням збереження біотичного різно-
маніття та господарськими інте -
ресами місцевого населення. 

За словами директора ДП
«Хмільницьке лісове господар-
ство» Тараса Ющинського, у
планах лісівників — подальше
збільшення популяції та активне
переселення зубрів в інші регіони
України для зменшення кровоз-
мішання у стаді та оновлення йо-
го генофонду.

На Вінниччині торік народилося
десятеро зубренят

НА ВІДМІННО. Жодна жіноча біатлонна гонка
на нинішній Білій Універсіаді в Алмати не обхо-
диться без українських медалей, і з кожним на-
ступним стартом наші дівчата підіймаються на од-
ну сходинку п’єдесталу вище. А перше українське
золото казахської «сесії» виборола Надія Бєлкіна,
яка виграла гонку переслідування на 10 км! Стар-
тувавши шостою, студентка Національного уні-
верситету фізичного виховання і спорту майстер
спорту міжнародного класу провела найбільш
вдалу гонку серед своїх найближчих конкуренток
і з трьома колами штрафу більш ніж на 20 секунд
випередила дует росіянок Ольгу Шестерікову і
Ларису Кукліну. Цілком реальний був і перемож-
ний дубль для нашої команди. Та, на жаль, Яна
Бондар, лідируючи перед останньою стрільбою з
півхвилинною перевагою, зіткнулася в останній
стійці з проблемами, які набили оскому самій
спортсменці. На цей раз Яна зуміла вразити лише
одну мішень і, незважаючи на самовіддану пого-
ню на останньому колі, наздогнати суперниць в
боротьбі за подіум не змогла — четверте місце.

У Юлії Бригинець на фініші 11-й результат,
а Марія Кручова і Яна Пустовалова, поліпшивши
позиції в переслідуванні, закінчили гонку 14-ю і
16-ю відповідно.

Втім, у наших дівчат ще буде змога вибороти
медалі Універсіади: в програмі змагань залиша-
ються змішана естафета і перегони з масовим
стартом.

Давня цивілізація
заслуговує 
на спадщину 
ЮНЕСКО

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

НОМІНАЦІЯ. Україна і Румунія мають наміри спільно подати
на номінацію всесвітньої спадщини ЮНЕСКО землеробську
давню цивілізацію Трипілля-Кукутень, від якої маємо чимало
знайдених археологами артефактів. Її представники заселяли
територію нинішньої України, Румунії та Молдови задовго до
становлення і поширення греко-римської античної культури. 

Буковина якраз потрапляє в цей історичний ареал. На те-
риторії Чернівецької області відомі 330 пам’яток Трипільської
культури, датованих V тисячоліттям до нашої ери. 

Буковинські трипільські старожитності (а вони зберігаються
нині в музеях Лондона, Відня, Берліна і, звісно, в Чернівець-
кому краєзнавчому музеї) досліджував зокрема Олег Ольжич,
наш відомий поет, археолог, громадський діяч. Тому саме у
Чернівцях представники столичних культурологічних органі-
зацій та установ разом зі своїми румунськими та молдовськи-
ми колегами обговорювали підготовку необхідних документів
до списку світової спадщини. До того ж Чернівці мають досвід
такої номінації: у 2011 році до спадщини ЮНЕСКО внесено
Резиденцію Буковинських та Далматинських митрополитів
(зараз у ній розміщено Чернівецький національний універси-
тет ім. Юрія Федьковича).

Міжнародна робоча зустріч експертів з трьох країн відбула-
ся в генеральному консульстві Румунії у Чернівцях за органі-
заційного сприяння відділу охорони культурної спадщини Чер-
нівецької міськради. Українську частину історично-культурно-
го проекту представляв знавець Трипільської культури Михай-
ло Відейко, від румунів — генеральний директор музею «Бу-
ковина» в Сучаві Константин-Еміль Урсу.

Науковці мають успішний досвід спільної роботи. Так у 2007
році вони підготували і провели у Ватикані виставку «Трипіл-
ля-Кукутень», де були представлені унікальні експонати з Ук-
раїни, Румунії та Молдови.  Також завдяки спільним зусиллям
вчених трьох країн незабаром побачить світ п’ятитомна ен-
циклопедія цивілізації Трипілля-Кукутень англійською мовою.
Вона стане ще одним вагомим аргументом для Центру все -
світньої спадщини ЮНЕСКО. 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ФУТБОЛ І ГІБРИДНА ВІЙНА.
Те, що один із гравців збірної Ук-
раїни патріот, — поза сумнівом.
А чи опиниться поза грою, зале-
жить від мудрості футбольних
керманичів і здорового глузду.
Головний тренер збірної України
Андрій Шевченко підтримав фор-
варда «Бетиса» Романа Зозулю
в конфлікті з ультрас «Райо Ва-
льєкано». Через конфлікт украї-
нець не зміг перейти до нової ко-
манди. Про це пише офіційний
сайт ФФУ.

«Обвинувачення на адресу Ро-
мана мають провокаційний ха-
рактер, ми всі стоїмо на захисті
інтересів України. Роман став за-
ручником політичних інтриг, і це
неприпустимо з огляду на міжна-
родні футбольні норми. Партнери
і тренерський штаб збірної ви-
словлюють повну підтримку Ро-
манові Зозулі. Вимагаємо дати
гідну правову оцінку ситуації», —
сказав Андрій Шевченко.

Підтримало нашого футболіс-
та і українське посольство в Іспа-

нії. «Роман Зозуля — один з ук-
раїнських патріотів, які підтриму-
ють нашу армію у війні проти аг-
ресора. Ми пишаємося, що в Ук-
раїні є такі хоробрі люди, як Зозу-
ля. Вважаємо звинувачення на
адресу нашого земляка, який за-
хищає інтереси країни, неспра-
ведливими. Брехливі звинувачен-
ня кількох людей не можуть впли-
вати на професіональну кар’єру.
Вважаємо, що Зозулі повинні по-
вернути право вести професіо-
нальну діяльність», — ідеться в
заяві українського посольства.

Ультрас «Райо Вальєкано» та-
кож зробили заяву. У ній ідеться,
що фанати захищають свої прин -
ципи (вони називають себе анти-
фашистами, хоч насправді це
звичайні ліві радикали) і, мовляв,
до кінця чинитимуть спротив по-
яві в команді гравця-неонациста.
При цьому ультрас не пояснили,
в чому полягає нацизм Зозулі. Із
самої заяви випливає, що фана-
ти налаштовані вороже насампе-
ред проти президента клубу, і
вся ця ситуація більше схожа на
бажання насолити керівництву
«Райо Вальєкано». 

Учора «Райо Вальєкано» за-
пропонував українському на-
падникові «Бетіса» Романові
Зозулі повернутися в клуб, га-
рантувавши йому безпеку. Про
це повідомляє AS. Ідеться, що
у форварда є час до понеділка,
щоб ухвалити остаточне рішен-
ня. Якщо він не захоче повер-
татися в «Райо», то залишок
сезону в іспанській Прімері
змушений буде пропустити.
Попри те, що в деяких країнах

трансферне вікно залишаєть-
ся, як і раніше, відкритим, ук-
раїнець все одно не зможе вис-
тупати в складі нової команди,
оскільки перевищив ліміт
трансферів в цьому сезоні, пи-
ше Sport Arena.

ЗМІ повідомляють, що проти
фанатів, які виступили зі звину-
ваченнями на адресу укра ї н-
 ця, буде порушено кримінальні
справи за примус гравця зали-
шити клуб.

Роман Зозуля: патріот поза грою?
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