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У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ РИНОК
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Виробництво органічної продукції 
успішно розвивається, але ще 
стримується недосконалістю 
та неузгодженістю зі стандартами 
ЄС чинної нормативної бази

4

Комерційний директор НАК «Нафтогаз України» 
про реальну енергонезалежність від РФ 

Київ і Анкара 
провели стратегічні 
переговори

ГЕОПОЛІТИКА. Україну з офіційним візитом відвідав Прези-
дент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган. У межах візиту 
відбулося шосте засідання Стратегічної ради високого рівня між 
Україною і Туреччиною під співголовуванням Петра Порошенка та 
Реджепа Таїпа Ердогана. Сторони обговорили шляхи поглиблен-
ня двосторонньої взаємодії за всіма стратегічними напрямами, а 
також питання міжнародного миру й регіональної безпеки, пові-
домляє департамент прес-служби АП. За підсумками засідання 
Стратегічної ради було підписано низку двосторонніх документів. 

Як повідомляє УНІАН, під час офіційної зустрічі поважного 
гостя Петро Порошенко та його дружина Марина зустрічали 
Ердогана та його дружину Еміне на ґанку Адміністрації Прези-
дента. Оркестр почесної варти Президента зіграв державні гім-
ни двох країн. «Вітаю воїнів», — звернувся українською мовою 
до почесної варти Президент Туреччини.

Після двосторонніх переговорів Петро Порошенко та Реджеп 
Таїп Ердоган дали спільну прес-конференцію для журналістів. 

ЦИТАТА ДНЯ

ЮРІЙ ВІТРЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

8,3 млрд грн  
перерахували на ремонт доріг 

за 9 місяців українські митниці 
в межах експерименту з розподілу 

понадпланових доходів 

«Без «газпромівського» газу 
ми спокійно обходимося. 

У наших сховищах вже 
достатньо газу для 

нормального проходження 
зимового періоду».

Хто ж збиратиме 
кредитні історії?
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НОРМОТВОРЧІСТЬ. Нацбанк вважає, що створення при ньому 
кредитного реєстру боржників фінустанов позитивно 
вплине на ринок та самих позичальників

Як заманити молодого лікаря в зону АТО?
ПРОБЛЕМА. У деяких районах Луганщини майже половина посад у лікарнях вакантні

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

«У цьому році до нас на робо-
ту прийшов тільки один 

молодий фахівець, травматолог. 
Щоправда, талановитий. Він і 
оперує, і прийом веде. Наш хло-
пець, місцевий, — розповідає го-
ловний лікар Новоайдарського 

районного територіального ме-
дичного об’єднання Ніна Тор-
ба. — Але лише один повернув-
ся працювати, так би мовити, на 
малу батьківщину після навчан-
ня у виші. Хоч за цільовою про-
грамою вступників було бага-
то. Та ми сподіваємося, що та-
ки приїдуть. Бо загалом у нас лі-
карів пенсійного віку відсотків 

50, не менше. Серйозна ситуа-
ція. А якщо за новою пенсійною 
реформою їм буде вигідніше не 
працювати, а вдома сидіти? І що 
тоді нам робити? Проблема!»

Щоправда, Ніна Іванівна не 
сидить склавши руки. Постійно 
зустрічається з представника-
ми районної влади, доводить, що 
у справі залучення молодих фа-

хівців соціальний пакет найголо-
вніший.

«Нині на розгляд сесії виноси-
мо питання про покинуті будівлі, 
які мають власників, але ті гото-
ві їх продати за символічні гро-
ші. Є плани одну двоповерхівку 
відремонтувати та облаштувати 
там квартири для лікарів, — ді-
литься планами Ніна Торба. — 

Але це на майбутнє. А поки що 
в нас, у Новоайдарі, триває ре-
монт в аграрному ліцеї. Там від-
ведено поверх, щоб організува-
ти гуртожиток для молодих фа-
хівців, зокрема медичних пра-
цівників. Розглядаємо це 
як тимчасовий захід. Але 
цей проект уже увійшов у 
програму розвитку району.5
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Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області 
(суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідача Гаркуша Олексія 
Олеговича, 30.04.1968 року народження, останнє місце проживання 
якого: м. Донецьк, пр. Гвардійський, буд. 30; як третю особу: фізич-
ну особу — підприємця Гізія Едуарда Миколайовича, останнє місце 
проживання якого: м. Донецьк, вул. Бакинських Комісарів, буд. 102, 
кв. 2, по цивільній справі № 185/5767/17 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк» до 
Гаркуша Олексія Олеговича, третя особа, яка не заявляє самостійних 
вимог щодо предмета спору: фізична особа — підприємець Гізій Еду-
ард Миколайович, про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання призначене на 30 жовтня 2017 року о 09.00 год. 
за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. 
Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідача та третьої особи в судове засідання, 
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їх-
ньої відсутності.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідо-
мляє Мариніна Віталія Дмитровича, Мариніну Олену Володи-
мирівну, мешканців міста Кадіївки (Стаханова) Луганської об-
ласті, про ухвалення заочного рішення 01.06.2017 р. по справі  
№ 428/2487/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії — Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Суддя І. О. Юзефович;

Болотова Станіслава Леонідовича, Болотову Інну Анатолі-
ївну, мешканців міста Кадіївки (Стаханова) Луганської облас-
ті, про ухвалення заочного рішення 17.05.2017 р. по справі  
№ 428/2260/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії — Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Суддя Т. С. Журавель.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, 
за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом 
десяти днів з дня отримання його копії.

Хмельницький міськрайонний суд Хмель-
ницької області (адреса: Хмельницька об-
ласть, м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 54, каб. № 311) викликає в судове засідан-
ня Хасієва Раміла Юнісовича, 09.06.1980 р.н. 
(попереднє місце реєстрації: м. Хмельниць-
кий, вул. Прибузька, 36/1, кв. 16), яке відбу-
деться 18.10.2017 року об 11 год. 00 хв. У ра-
зі неявки до суду та неповідомлення причин 
неявки, або якщо такі причини суд визнає не-
поважними, справа буде вирішена на підста-
ві наявних у ній даних та доказів і буде поста-
новлено заочне рішення.

Суддя С. М. Логінова

Втрачену Декларацію 
про готовність  об’єкта 

до експлуатації, зареєстровану ІДАБК   
у м. Києві 28.11.2013 р. №КВ181133320426 

за Гезеріх Інессою Борисівною, 
вважати недійсною. 

Втрачений судновий квиток на човен моде-

лі «KAWASAKI ULTRA 250» з бортовим номе-

ром «МИК-0318-К», зареєстрований на ім’я 

Дятлова Ігоря Сергійовича,  

вважати недійсним.

Рубіжанський міський суд Луганської 
області викликає як відповідачів: Сітні-
ка Михайла Миколайовича, Сітнік Те-
тяну Миколаївну по цивільній справі  
№ 425/1958/17; № 2/425/522/17 за по-
зовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк України» 
в особі філії — Луганського обласного 
управління AT «Ощадбанк» до Сітніка Ми-
хайла Миколайовича, Сітнік Тетяни Мико-
лаївни про стягнення заборгованості у су-
дове засідання, яке відбудеться 18 жов-
тня 2017 року об 11 год. 30 хв. у примі-
щенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідачів у судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без вашої 
участі згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Суддя Є. О. Романовський

П’ятихатський районний суд Дніпропе-
тровської області викликає в судове засідан-
ня відповідача Дубінкіна Олега Олеговича, 17 
серпня 1985 року народження, по цивільній 
справі за позовом Товариства з додатковою 
відповідальністю «Страхове товариство «До-
мінанта» до Дубінкіна Олега Олеговича про 
стягнення сплаченого страхового відшкоду-
вання в порядку регресу.

Судове засідання відбудеться об 11 
год. 30 хв. 18 жовтня 2017 року в примі-
щенні П’ятихатського районного суду Дні-
пропетровської області під головуванням  
судді Легкошерст Ю. В. за адресою: 52100, 
вул. Шевченка, 114, м. П’ятихатки Дніпропе-
тровської області, зал судових засідань № 4.

Явка до суду обов’язкова. Роз’яснюємо, 
що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з 
опублікуванням оголошення про виклик від-
повідач вважається повідомленим про час та 
місце розгляду справи, і в разі неявки відпо-
відача в судове засідання, справа буде роз-
глянута за наявними матеріалами в його від-
сутність.

Добропільський міськрайонний суд 
Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 
«А») розглядає позовну заяву Кліща В.Я. 
до Кліщ А.В. про розірвання шлюбу.

Відповідачка Кліщ Анжела В’ячеславівна, 
20.07.1975 р.н., останнє місце реєстрації 
якої: Донецька область, м. Харцизьк, вул. 
Краснознаменська, 59/83, викликається 
на 17.10.2017 року о 09.30 год. до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет  
№ 14, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду цивільної справи пропонується нада-
ти суду письмові пояснення та заперечен-
ня, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засі-
дання відповідачки, необхідно повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справу 
буде розглянуто в її відсутність на підста-
ві наявних у ній даних чи доказів і ухвале-
но заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідання 
відповідачів по справі № 409/1045/17 за 
позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» до Кондратенка Миколи Петро-
вича та Музиченко Інни Костянтинівни.

Судове засідання відбудеться 24.10.2017 
року о 15.00 год. (резервна дата на 
07.11.2017 року о 15.00 год.) у залі суду за 
адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Кондра тен ко 
Микола Петрович, адреса: кв-л Щербакова, 
буд. 1, кв. 26, м. Луганськ.

Викликається відповідачка Музиченко 
Інна Костянтинівна, адреса: кв-л Щерба-
кова, буд. 1, кв. 26, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідачів справу 
буде розглянуто за їхньої відсутності за 
наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Асапов Валерій Григорович
вул. Р. Люксембург, 36, кв.17, 
м. Донецьк Донецької області

У зв’язку з Вашим перебуван-
ням на тимчасово окупованій тери-
торії Донецької області, у порядку  
ст. 111, 278 КПК України повідо-
мляю, що у ході досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні  
№ 42017000000003100 29.09.2017 управ-
лінням з розслідування злочинів, вчине-
них на тимчасово окупованих територіях, 
Генеральної прокуратури України складе-
но письмове повідомлення про підозру у 
вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438, ч.ч. 
2, 3 ст. 258 КК України.
Виконувач обов’язків начальника
управління з розслідування злочинів, 
вчинених на тимчасово окупованих територіях, 
Генеральної прокуратури України О. Трачук

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 вересня 2017 р. № 664-р 
Київ

Про схвалення Концепції розвитку фермерських 
господарств та сільськогосподарської 

кооперації на 2018—2020 роки
1. Схвалити Концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподар-

ської кооперації на 2018—2020 роки, що додається.
2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом із заінтересованими 

центральними органами виконавчої влади під час розроблення проекту закону про 
Державний бюджет України на відповідний рік та стратегічних програмних докумен-
тів з питань розвитку агропромислового комплексу враховувати положення Концеп-
ції, схваленої цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 13 вересня 2017 р. № 664-р

КОНЦЕПЦІЯ 
розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації 

на 2018—2020 роки 
Проблема, яка потребує розв’язання

Аграрний сектор економіки демонструє позитивну динаміку зростання, формую-
чи останніми роками близько 14 відсотків валової доданої вартості в країні та близь-
ко 40 відсотків валютних надходжень від експорту. Інвестиційна привабливість сіль-
ського господарства підтверджується цифрою в 49,5 відсотка зростання обсягів ка-
пітальних інвестицій за січень — грудень 2016 року. Вагомість аграрного сектору в 
національній економіці та його роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни ви-
магає забезпечення стійкості та ефективності його розвитку.

Факторами довготривалої стійкості розвитку аграрного сектору економіки за еко-
номічними та соціальними показниками є, зокрема, господарсько-організаційна та 
галузева структура. Станом на сьогодні 43 відсотки валової продукції сільського гос-
подарства виробляється громадянами, на земельних ділянках особистого селянсько-
го господарства. Як правило, це не експортно-орієнтована продукція, логістика збе-
рігання якої є недостатньою та виробництво якої вимагає значних трудових затрат: 
фрукти та ягоди — 80,9 відсотка, картопля — 97,8 відсотка, овочі — 86,1 відсотка, 
молоко — 74,9 відсотка виробництва відповідного продукту.

За даними Держстату, на кінець 2016 року кількість діючих фермерських госпо-
дарств становила 33 682 одиниці, або понад 70  відсотків загальної кількості еконо-
мічно активних сільськогосподарських підприємств.

За даними Держгеокадастру, середня площа сільськогосподарських угідь, які об-
робляються фермерським господарством, становить 78 гектарів.

Із загальної кількості діючих фермерських господарств 75  відсотків мають в об-
робітку земельні ділянки площею до 100 гектарів.

За останні 10 років кількість фермерських господарств, які мають в обробітку на 
праві власності та користування земельні ділянки загальною площею не більше 100 
гектарів, скоротилася більше ніж на 20 відсотків.

Переважна кількість фермерських господарств, які мають в обробітку невели-
кі площі, потребують підтримки, тому дана Концепція спрямована виключно на під-
тримку фермерських господарств, які мають в обробітку на праві власності та корис-
тування (з урахуванням корпоративних прав) земельні ділянки загальною площею 
не більше 100 гектарів.

На сьогодні у загальній структурі виробництва валової продукції сільського гос-
подарства частка фермерських господарств залишається незначною — на рівні 6—8 
відсотків на рік. При цьому основний обсяг власної сільськогосподарської продук-
ції фермерськими господарствами генерується в галузі рослинництва — понад 90 
відсотків.

Виробництво м’яса фермерськими господарствами у 2016 році становило 56,3 
тис. тонн, або 2,4 відсотка виробництва м’яса, молока — 183,6 тис. тонн (1,8 відсо-
тка), яєць — 95,3 млн. штук (0,6 відсотка),   вовни — 55 тонн (2,6 відсотка), меду — 
124 тонни (0,2 відсотка).

Всього фермерських господарств, які реалізують на забій сільськогосподарських 
тварин, нараховується 934 одиниці, тих, які займаються виробництвом молока, — 
673 одиниці, яєць — 65 фермерських господарств.

У фермерських господарствах на початок 2017 року нараховувалося: великої ро-
гатої худоби — 105,7 тис. голів, або 2,9 відсотка чисельності поголів’я в країні, ко-
рів — 39,9 тис. голів (1,9 відсотка), свиней — 273 тис. голів (4,1 відсотка), овець та 
кіз — 40,1 тис. голів (3,4 відсотка), коней — 1,5 тис. голів (0,5 відсотка), птиці — 2,1 
млн. голів (1 відсоток), бджолосімей — 5,3 тисячі (0,2 відсотка). Тому доцільно зосе-
редити увагу на розвитку у фермерських господарствах та кооперативах галузей тва-
ринництва, насамперед скотарства.

До останнього часу рівень технічної ефективності виробництва, зокрема урожай-
ності, фермерських господарств в переважній більшості залишався значно нижчим, 
порівняно із середніми та великими підприємствами. Основна причина такого стану 
речей — якісно гірший стан власної матеріально-технічної бази, складність доступу 
до передових технологій, селекції, використання засобів захисту рослин, добрив та 
інші причини, пов’язані насамперед з постійним браком власних обігових коштів та 
обмеженим доступом до кредитних ресурсів.

Внаслідок цього щороку порівняно із середніми показниками технічної ефектив-
ності в галузі фермерські господарства недоотримують щонайменше 1,5 млн. тонн 
зернових та понад 400 тис. тонн олійних культур. Щорічна втрата експортного потен-
ціалу від таких втрат оцінюється за поточними цінами щонайменше в 350 млн. до-
ларів США.

Потенціал сільськогосподарської кооперації в Україні є нереалізованим. Так, у 
країнах ЄС сільськогосподарські кооперативи забезпечують 57 відсотків виробни-
цтва молочної та 42 відсотки плодоовочевої продукції. У таких країнах, як Австрія, 
Данія, Нідерланди та Швеція у сільськогосподарських кооперативах виробляється 
понад 90 відсотків молока та понад 50 відсотків плодоовочевої продукції. Чинна сис-
тема української сільськогосподарської кооперації за всі роки розвитку має резуль-
татом 1098 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (станом на 1 квітня 
2017 року), з яких реально провадять господарську діяльність лише 590 таких ко-
операцій, члени яких утримують 1 відсоток поголів’я великої рогатої худоби та че-
рез які реалізовується математично незначна частка як молочної, так і плодоовоче-
вої продукції.

Характерні риси функціонування сільськогосподарських кооперативів, що мають 
на меті збільшення доходів своїх членів, забезпечення вхідними ресурсами та необ-
хідними послугами, реалізацію виробленої продукції, відповідають потребам розви-
тку малих сільськогосподарських виробників в Україні. Ефект масштабу дає можли-
вості просування продукції членів сільськогосподарських кооперативів в ланцюжку 
від виробництва до кінцевого споживача, створюючи конкуренцію посередницьким 
структурам, та виходу на більш привабливі ринки, зокрема міжнародні.

Основна державна підтримка фермерських господарств здійснюється через Укра-
їнський державний фонд підтримки фермерських господарств, який є державною 
бюджетною установою та виконує функції з реалізації державної політики щодо фі-
нансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств шляхом на-
дання фінансової підтримки на поворотній основі із забезпеченням виконання 
зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів.

Відповідно пріоритетом державної аграрної політики має стати підтримка фер-
мерських господарств шляхом розвитку сільськогосподарської кооперації з метою 
підвищення ефективності їх господарської діяльності, формування партій сільсько-
господарської продукції належного обсягу та якості, забезпечення технологічного 
процесу виробництва, просування продукції на ринок, підвищення рівня зайнятості 
шляхом розвитку трудомістких галузей сільського господарства.

Основними причинами, що стримують розвиток фермерських господарств, є:
відсутність цілісної послідовної державної політики, спрямованої на підтримку 

фермерських господарств, які мають в обробітку на праві власності та користування 
земельні ділянки загальною площею не більше 100 гектарів;

низький рівень диверсифікації економіки сільських територій, що призводить до 
міграції сільської молоді, високого рівня безробіття та низьких доходів сільського 
населення, руйнування соціальної та інженерної інфраструктури;

низька рентабельність та конкурентоспроможність фермерських господарств на 
ринках збуту сільськогосподарської продукції;

низький рівень можливостей щодо залучення фінансових ресурсів та інвестицій 
для функціонування і розвитку фермерських господарств;

неможливість залучення земельних ресурсів для іпотечного кредитування;
низький рівень технічного та технологічного забезпечення;
неможливість набуття у власність земель, які перебувають у користуванні фер-

мерських господарств (зокрема постійному користуванні);
низький рівень конкурентоспроможності з питання можливості підвищення роз-

міру пропонованої орендної плати за використання земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення порівняно з великими сільськогосподарськими товарови-
робниками;

відведення недостатньої ролі у процесах реформування аграрного сектору еконо-
міки для створення та розвитку сільськогосподарської кооперації;

значні втрати продукції внаслідок недосконалої системи логістики та інфраструк-
тури аграрного ринку;

непоінформованість значної частини фермерських господарств про кон’юнктуру 
ринків та умови ведення бізнесу в галузі, орієнтація на реалізацію вирощеної сировини 
та відсутність можливостей та умов у виробництві готової продукції.

Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є створення необхідних організаційних, правових та фінансових 

передумов для розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської коопе-
рації, покращення матеріально-фінансового становища сільського населення шляхом:

надання підтримки фермерським господарствам;
створення нових робочих місць на селі, зокрема через стимулювання сільськогос-

подарської кооперації;
диверсифікації діяльності фермерських господарств;
створення передумов кредитування фермерських господарств за доступними кре-

дитними ставками;
збільшення рівня реальних доходів сільського населення від передачі в оренду сіль-

ськогосподарських угідь.
Реалізація Концепції дасть змогу перемістити фокус аграрної політики держави на 

підтримку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації для створен-
ня середнього класу на селі.

Реалізація Концепції розрахована на період до 2020 року.
Шляхи і способи розв’язання проблеми

Виконання Концепції здійснюватиметься шляхом удосконалення державної аграр-
ної політики, інституційного середовища, організаційно-економічного механізму, фі-
нансового та інформаційного забезпечення і державної підтримки фермерських гос-
подарств.

Забезпечення пріоритетності підтримки фермерських господарств та сільськогос-
подарської кооперації здійснюватиметься шляхом:

стимулювання нарощування обсягів сільськогосподарської продукції з високою до-
даною вартістю (створення, оновлення та модернізація виробничих і переробних по-
тужностей, залучення інноваційних продуктів та технологій) фермерськими господар-
ствами;

розвитку діючих кредитно-фінансових механізмів та впровадження нових фінансо-
вих інструментів підтримки фермерства;

створення сприятливих умов для започаткування та ефективного провадження 
фермерської діяльності, зокрема трансформації господарств населення у фермерські 
господарства, залучення молоді до ведення фермерського господарства.

Для цього необхідним є визначення критеріїв цільових груп отримувачів держав-
ної фінансової допомоги (за площею землекористування та обсягом доходів). За 
експертними оцінками, в разі визначення критерієм надання державної фінансової 
допомоги площі землекористування в розмірі 100 гектарів, такий підхід дозволить 
охопити державною фінансовою підтримкою понад 70 відсотків загальної кількості 
економічно активних фермерських господарств.

Державну підтримку пропонується здійснювати на програмних засадах.
Пропонується визначити такі основні напрями, за якими передбачається надавати 

державну фінансову підтримку фермерським господарствам та сільськогосподар-
ським кооперативам:

стимулювання створення нових фермерських господарств;
посилення конкурентоспроможності фермерських господарств;
стимулювання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
стимулювання переходу фермерських господарств на виробництво органічної 

продукції (сировини);
стимулювання первинної обробки та переробки вирощеної фермерськими госпо-

дарствами продукції;
підтримка розвитку тваринництва у фермерських господарствах;
стимулювання розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства у фермерських 

господарствах;
техніко-технологічне оновлення фермерських господарств та сільськогосподар-

ських кооперативів.
Механізми, які пропонується застосувати під час надання державної фінансової 

підтримки фермерським господарствам та сільськогосподарським кооперативам:
надання фінансової підтримки на конкурсних засадах на поворотній основі фер-

мерським господарствам через Український державний фонд підтримки фермер-
ських господарств;

часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті 
банківськими кредитами;

фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансо-

вого лізингу;
державна підтримка шляхом здешевлення страхових платежів (премій);
часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринниць-

ких ферм і комплексів, доїльних залів та утворених на кооперативних засадах 
м’ясопереробних підприємств;

часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення те-
лиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів 
молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, племінних свинок 
та кнурців (класу «еліта»), племінних вівцематок, баранів, ярок;

часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання ві-
тчизняного виробництва;

часткова компенсація витрат на закладення багаторічних насаджень та догляд за 
ними;

надання державних гарантій під інвестиційні проекти.
Створення прозорих механізмів набуття у власність земельних ділянок та прав на 

них дасть змогу:
врегулювати питання набуття фермерськими господарствами земельних ділянок 

у власність;
врегулювати питання правового статусу земель колишньої колективної власності;
забезпечити можливість отримання іпотечного кредитування під заставу землі;
забезпечити пріоритетність надання земельних ділянок для садівництва, виногра-

дарства, хмелярства та органічного землеробства.
Такі засади сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу на селі, створен-

ню нових або розширенню існуючих виробничих потужностей та робочих місць у 
сільській місцевості.

Очікувані результати
У результаті реалізації Концепції планується досягнути таких цілей:
збільшення кількості фермерських господарств, які мають в обробітку на праві 

власності та користування земельні ділянки загальною площею не більше ніж 100 
гектарів, на 10  відсотків;

збільшення частки фермерських господарств у виробництві валової продукції 
сільського господарства до 12 відсотків;

збільшення кількості сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, засно-
ваних фермерськими господарствами самостійно або спільно з членами особистих 
селянських господарств, на 40—50 одиниць;

збільшення площі сільськогосподарських угідь, на яких вирощується та/або виро-
бляється органічна сільськогосподарська продукція, на 10 відсотків;

створення щороку 15 нових об’єктів з первинної переробки сільськогосподарської 
продукції;

зупинення скорочення у фермерських господарствах поголів’я великої рогатої ху-
доби та його збільшення на 2,5 відсотка;

збільшення частки виробництва продукції тваринництва фермерськими господар-
ствами у структурі валового виробництва до 3 відсотків;

збільшення площ багаторічних насаджень у фермерських господарствах на 15 
відсотків;

підвищення рівня енергооснащеності фермерських господарств на 10 відсотків.
Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету Украї-
ни та місцевих бюджетів, інших джерел, передбачених законодавством.

Фінансування Концепції передбачається здійснювати за рахунок коштів держав-
ного бюджету в межах бюджетних призначень Мінагрополітики на відповідний рік в 
обсязі не менше 1 млрд. гривень щороку, міжнародної технічної допомоги та інших 
джерел, передбачених законодавством.

Обсяг фінансування, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для 
реалізації Концепції, визначається щороку з урахуванням можливостей Державного 
бюджету України та місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Московський районний суд м. Харкова викликає Лавро-
ву Євгенію Миколаївну як відповідача по цивільній справі 
№643/7910/17 за позовом Нікітіної Лілії Іванівни до Лаврової Єв-
генії Миколаївни, третя особа Відділ реєстрації місця проживан-
ня у Московському районі м. Харкова Управління ведення реє-
стру територіальної громади Департаменту реєстрації Харків-
ської міської ради про усунення перешкод у користуванні квар-
тирою шляхом зняття її з реєстрації з місця проживання та ви-
знання такою, яка втратила право користування жилим примі-
щенням, призначене на 16.11.2017 р. о 12.00 у приміщенні Мос-
ковського райсуду м. Харкова за адресою: м. Харків, пр. Ювілей-
ний, 38-Е, каб.48.

Суддя О.В. Ференчук

Дворічанський районний суд Харківської області викликає 
Шапкіну Аллу Василівну, 1981 р. н., останнє відоме місце реє-
страції: Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Касянівка, пров. 
Луговий, 7, як відповідача у судове засідання по цивільній спра-
ві № 618/725/17 (провадження №2/618/243/17) за позовом Шап-
кіна Дмитра Миколайовича до Шапкіної Алли Василівни про ро-
зірвання шлюбу, призначене на 17 жовтня 2017 р. о 09.00. Судо-
ве засідання відбудеться в залі № 1 приміщення Дворічансько-
го районного суду Харківської обл. за адресою: Харківська обл., 
смт Дворічна, вул. Осіння, 1. За неможливості явки відповідач 
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки. У разі неяв-
ки відповідача до суду в зазначений день і час без поважних при-
чин, неповідомлення про причини неявки, справу буде розгляну-
то за відсутності відповідача на підставі наявних доказів з поста-
новленням заочного рішення.

Суддя Є.А. Рябоконь

ОгОлОшення

про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:

тБ «ПеРСПектИВа-кОММОДІтІ»

Номер лота: Q81226b20936-Q81226b20937
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

25.10.2017;08.11.2017;22.11.2017;06.12.2017;
20.12.2017;04.01.2018;19.01.2018;02.02.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/22796-25102017-3

тОВ «ЮкРеЙн ПРОПеРтІ гРУП»

Номер лота: Q81326b20938- Q81326b20941
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону:

25.10.2017;08.11.2017;22.11.2017;06.12.2017;
20.12.2017;04.01.2018;19.01.2018;02.02.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/22974

тОВ «наЦІОнальна електРОнна БІРЖа»

Номер лота: Q81426b20942
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукці-
ону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

25.10.2017;08.11.2017;22.11.2017;06.12.2017;
20.12.2017;04.01.2018;19.01.2018;02.02.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих  
торгів (аукціону) /електронного аукціону по кожно-
му лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/22847-14149

МІЖнаЦІОнальна УнІВеРСальна тОВаРнО-СИРОВИнна БІРЖа «еПСІлОн»

Номер лота: Q83026b21156
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

25.10.2017;08.11.2017;22.11.2017;06.12.2017;
20.12.2017;04.01.2018;19.01.2018;02.02.2018.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/22914-25102017-14186

тОВ «РеЦенЗІЙна Палата»

Номер лота: Q83126b21157
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
 /електронного аукціону:

25.10.2017;08.11.2017;22.11.2017;06.12.2017;
20.12.2017;04.01.2018;19.01.2018;02.02.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)  
/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів 
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту 
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/22894-25102017-14107

тБ «БІРЖа.ОнлаЙн»

Номер лота: Q80526b21184
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
 /електронного аукціону:

25.10.2017;08.11.2017;22.11.2017;06.12.2017;
20.12.2017;04.01.2018;19.01.2018;02.02.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)  
/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту  
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/22749-25102017-1

тОВ «ДеРЖЗакУПІВлІ.ОнлаЙн»

Номер лота: Q80626b21185-Q80626b21186
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів 
 (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
 /електронного аукціону:

25.10.2017;08.11.2017;22.11.2017;06.12.2017;
20.12.2017;04.01.2018;19.01.2018;02.02.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) 
 /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту  
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/22798-25102017-6

тБ «електРОннІ тОРгОВІ СИСтеМИ»

Номер лота: Q80726b21187-Q80726b21190
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)  
/електронного аукціону:

25.10.2017;08.11.2017;22.11.2017;06.12.2017;
20.12.2017;04.01.2018;19.01.2018;02.02.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)  
/електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів  
(аукціону) /електронного аукціону по кожному лоту  
вказується на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/22823-14073

Дворічанський районний суд Харківської обл. (адре-
са суду: 62700, Харківська обл., м. Дворічна, вул. Осін-
ня, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приват-
банк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

13.10.2017 о 08:30 до Давидов Євген Олександрович 
(останнє відоме місце реєстрації: 62713, Харківська обл., 
Дворічанський р-н, с. Колодязне, вул. Радянська, буд. 
17, кв. 11) справа № 618/733/17, суддя Рябоконь Є. А.

16.10.2017 о 09:00 до Любченко Юлія Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 62710, Харківська обл., 
Дворічанський р-н, с. Кам’янка, вул. Поштова, буд. 47) 
справа № 618/787/17, суддя Рябоконь Є. А.

16.10.2017 о 08:15 до Гряник Світлана Олександрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 62731, Харківська обл., 
Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, вул. Перемоги, буд. 
52) справа № 618/724/17, суддя Рябоконь Є. А.

 У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгляну-
та за його  відсутності за наявними доказами на підставі 
ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Заводський районний суд м.Миколаєва (адреса суду: 54002, 
Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Радісна, 3) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк, про стягнення заборгова-
ності, у судове засідання, яке відбудеться   13.10.2017 об 11:15 до 
Буць Аліна Петрівна (останнє відоме місце реєстрації: 54001, Ми-
колаївська обл., м. Миколаїв, вул. Садова, буд. 50, кв. 109) спра-
ва № 487/4400/17, суддя Біцюк А. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Апеляційний суд Донецької області (адреса суду: м. Марі-
уполь, пр. Миру, 1а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться      11.10.2017 о 09:00 до Педус Володимир Пав-
лович (останнє відоме місце реєстрації: 87500, Донецька обл., 
м.Маріуполь, вул. Овражна, буд. 31) справа № 22-ц/775/610/17, 
суддя Супрун М. Ю.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  від-
сутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської об-

ласті (адреса: Миколаївська область, м. Вознесенськ, ву-

лиця Кібрика, 11, каб. 18) викликає Євдокімову Марину 

Анатоліївну, як відповідачку в судове засідання, яке від-

будеться 18.10.2017 року о 10.30 годині за позовом Го-

женко Валентини Володимирівни до Євдокімової Мари-

ни Анатоліївни про визнання особи такою, що втратила 

право користування жилим приміщенням.

Суддя Висоцька Г.А.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальне провадження №234/14495/17 (провадження  
№1-кп/234/830/17) за обвинуваченням Скакуна Дениса Оле-
говича  у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 258-3 ч.1 КК України.

Викликається обвинувачений:
Скакун Денис Олегович, 31.05.1989 року народження, 

уродженець м. Макіївка Донецької області, який проживає 
за адресою: Донецька область, місто Макіївка, 945 квартал, 
4/15 на 11.10.2017 року о 13 год. 00 хв. до суду, каб. №23, 
для участі у розгляді справи по суті.

Суддя А.О. Чернобай   

Балтський районний суд Одеської області викликає в 

судове засідання відповідача Тищенка Володимира Ві-

кторовича для розгляду цивільної справи за позовом Ти-

щенко Л.В. про розірвання шлюбу. Судове засідання від-

будеться 16.10.2017 року о 09.00 год. у приміщенні Балт-

ського районного суду. У разі неявки в судове засідання 

відповідача, справа може бути розглянута за його відсут-

ності за наявними в ній доказами.

Суддя О.М. Ільніцька

Красноармійським міськрайонним судом Донецької 
області здійснюється спеціальне судове проваджен-
ня за кримінальним провадженням щодо Літвінцева 
Олександра Володимировича, обвинуваченого за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, підготовчий розгляд якого при-
значено на 10.00 год. 13.10.2017 р.

Обвинуваченому Літвінцеву Олександру Володими-
ровичу необхідно з’явитись до каб. № 15 Красноармій-
ського міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: 85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20.

Суддя В.А. Варибрус

Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької об-

ласті (87555, м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 31) розглядає 

кримінальне провадження за обвинуваченням Дерев’янкіна 

Сергія Володимировича у вчиненні кримінального правопо-

рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-

чений: Дерев’янкін Сергій Володимирович, 28.12.1982 року 

народження, викликається на 13 жовтня 2017 року о 09.00 

годині, 6 листопада 2017 року о 10.00 годині та 20 листопада 

2017 року о 10.00 годині до суду в кабінет № 10 з паспортом, 

для участі у розгляді справи. У випадку неприбуття обвину-

вачений повинен повідомити суд про причини неявки, інак-

ше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Томілін О.М.

Козелецький районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 17001, Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Свято - Пре-
ображенська, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк, про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться:

12.10.2017 об 11:40 до Койдан Валерій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 17044, Чернігівська обл., 
Козелецький р-н, м. Остер, вул. Богдана Хмельницького, 
буд. 38) справа № 734/1657/17, суддя Анохін А. М.

12.10.2017 об 11:30 до Зеленська Олена Анатоліїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 17001, Чернігівська 
обл., смт Козелець, вул. Розумовських, буд. 58-А) справа  
№ 734/1655/17, суддя Анохін А. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідачів: Манухіну Світлану Василівну, Афанасьєву Людми-

лу Василівну у судове засідання для розгляду цивільної справи №417/4534/17 за позовною заявою Публічного акціонерного 

товариства «УКРГАЗПРОМБАНК» до Манухіної Світлани Василівни, Афанасьєвої Людмили Василівни про стягнення забор-

гованості за договором споживчого кредиту.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області 13.10.2017 р. о 14.00 год. за 

адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання відповідача Ломідзе Михайла Юрійови-
ча (останнє відоме місце проживання відповідача: м. 
Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 215,  кв. 29) по цивіль-
ній справі за позовом Омельченко Руслани Ярославів-
ни до Ломідзе Михайла Юрійовича, третя особа: Служба 
у справах дітей Дніпровської районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації, про стягнення аліментів та позбав-
лення батьківських прав, яке відбудеться 11 грудня 2017 
року о 10 год. 30 хв. у приміщенні Дніпровського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, 
каб. 108 (суддя Астахова О. O.).

У разі неявки відповідача Ломідзе М. Ю. справа буде 
розглянута в його відсутність.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської 
області перебуває цивільна справа за позовом Пан-
кова Сергія Романовича до Волошина Андрія Петро-
вича про відшкодування боргу з урахуванням індексу 
інфляції та 3% річних.

Суд викликає на 14.11.2017 р. о 14.30 год. Во-
лошина Андрія Петровича як відповідача. Явка 
обов’язкова. У зв’язку із розміщенням оголошення в 
пресі відповідач вважається належним чином пові-
домленим про дату та час розгляду справи.

Суддя О. В. Пархоменко
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Апеляційний суд Київської області повідомляє, що розгляд справи 
за апеляційною скаргою першого заступника прокурора Київської об-
ласті на рішення Вишгородського районного суду Київської області від 
7 липня 2016 року у справі за позовом заступника прокурора Київської 
області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України, Київ-
ського обласного та по місту Києву управління лісового та мислив-
ського господарства, Державного підприємства «Вищедубечанське 
лісове господарство» до Вишгородської районної державної адміні-
страції Київської області, Товариства з обмеженою відповідальністю  
«КІАН», Сербіна Миколи Вікторовича, Сербіної Лілії Володимирівни, 
Каштанова Сергія Олександровича, треті особи, які не заявляють само-
стійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Курганський 
Анатолій Іванович, Алексєєвець Денис Васильович, Андрєєвський 
Олександр Ігорович, Бабак Вадим Леонідович, Бабак Ігор Володими-
рович, Баранов Олександр Петрович, Барахта Анатолій Тимофійович, 
Бежовець Микола Янович, Берегалов Максим Сергійович, Боринець 
Борис Михайлович, Бохан Валерій Олександрович, Боярчук Павло Ва-
лентинович, Брагін Дмитро Анатолійович, Бурдуш Тетяна Миколаївна, 
Бурикін Євгеній Вікторович, Вахтіна Олена Олександрівна, Вдовичен-
ко Микола Петрович, Волинець Богдан Олексійович, Генюк Григорій 
Юрійович, Герц Юлія Олександрівна, Головаченко Володимир Віталі-
йович, Горбунов Антон Володимирович, Грибало Андрій Григорович, 
Грищенко Ігор Володимирович, Грохольський Віталій Олександрович, 
Довбаш Наталія Іванівна, Долгов Андрій Олександрович, Донець Во-
лодимир Миколайович, Дубіновська Дар’я Львівна, Зварич Святослав 
Святославович, Зигар Олена Георгіївна, Злиденний Микола Микола-
йович, Іванченко В’ячеслав Дмитрович, Ільїна Оксана Володимирів-
на, Ільчук Ірина Петрівна, Книш Володимир Іванович, Коваленко Сер-
гій Олександрович, Ковальський Сергій Іванович, Комар Артем Васи-
льович, Кондратюк Микола Іванович, Коновалов Олександр Сергійо-
вич, Коргун Олена Миколаївна, Кот Микола Анатолійович, Кохно Іван 
Васильович, Кравець Анатолій Анатолійович, Кравець Олександр Ана-
толійович, Кравець Олена Миколаївна, Кривенко Андрій Васильович, 
Кривенко Василь Васильович, Купін Олег Геннадійович, Курята Сер-
гій Леонідович, Лебідь Ніна Пантеліївна, Левінчук Діана Олександрівна, 
Лисенко Юрій Миколайович, Ляхтар Олена Михайлівна, Ляхов Мико-
ла Володимирович, Мартиненко Андрій Володимирович, Матко Борис 
Борисович, Махновець Олег Сергійович, Мишкоріз Наталія Євгеніївна, 
Морозов Андрій Юрійович, Мусатова Євгенія Іллівна, Нижник Вален-
тин Семенович, Однокопила Алла Миколаївна, Онищенко Тарас Ми-
колайович, Павлюченко Андрій Григорович, Пилипенко Дмитро Олек-
сандрович, Пироженко Олександр Ігорович, Пироженко Олександр 
Павлович, Пироженко Юрій Васильович, Піхуля Михайло Володими-
рович, Погоріленко Віталій Олександрович, Поліщук Катерина Сергі-
ївна, Пономаренко Василь Васильович, Правдивий Ігор Володимиро-
вич, Правдивий Євген Миколайович, Прокопенко Геннадій Миколайо-
вич, Прокопенко Євгеній Степанович, Пуник Валентина Володимирів-
на, Пушкар Юлія Володимирівна, Радчук Віктор Васильович, Распуть-
ко Наталія Володимирівна, Савенко Іван Сергійович, Савенко Людми-
ла Іванівна, Савенко Максим Володимирович, Савенко Сергій Вікторо-
вич, Сафронов Владілен Сергійович, Сивашенко Олександр Володими-
рович, Сичов Олексій Григорович, Скрипник Віктор Сергійович, Слобо-
дянюк Микола Миколайович, Слободянюк Михайло Миколайович, Со-
ловйов Анатолій Васильович, Сорока Денис Іванович, Тетеря Віліана 
Олександрівна, Тимошенко Олександр Сергійович, Тумко Дмитро Во-
лодимирович, Федоренко Геннадій Віталійович, Фігура Сергій Генна-
дійович, Фонтаній Анна Вікторівна, Ханчич Юрій Сергійович, Харчен-
ко Ольга Ігорівна, Хижий Сергій Юрійович, Чагін Сергій Юрійович, Че-
боксаров Тимофій Валерійович, Чиренко Сергій Іванович, Шевченко 
Віктор Валерійович, Шпак Геннадій Миколайович, Шульга Віктор Ген-
надійович, Якименко Микола Юрійович, Якубчик Ігор Володимирович, 
Бондарчук Микола Олександрович, Бойко Станіслав Володимирович 
про визнання незаконними розпоряджень, скасування розпоряджень, 
державних актів на право власності на землю та витребування земель-
них ділянок, відбудеться 23 жовтня 2017 року о 14 год. 00 хв. у примі-
щенні Апеляційного суду Київської області (м. Київ, вул. Володимир-
ська, 15, зал №5).

Суддя О. М. Данілов

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на 01.12.2017 року о 13 год. 00 хв. 
відповідачку Василенко Олену Миколаївну, 10.10.1989 р.н., по справі 
за позовом Державного вищого навчального закладу «Київський на-
ціональний економічний університет імені В. Гетьмана» до Василенко 
Олени Миколаївни про стягнення заборгованості за угодою про надан-
ня цільового пільгового кредиту для здобуття вищої освіти.

Відповідачка викликається в судове засідання, у разі неявки справа 
розглядатиметься в її відсутність.

Суддя Рибак М. А.  

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області повідомляє від-
повідача Селіхова Кирила Олександровича, 20.06.1986 р.н., останнє відоме 
місце проживання: м. Хмельницький, вул. Водопровідна, буд. 75/2, кв. 2, 
що судовий розгляд цивільної справи за позовною заявою Браткевич Іри-
ни Олександрівни до Селіхова Кирила Олександровича про стягнення алі-
ментів на неповнолітню дитину відбудеться 23 жовтня 2017 року о 14 год. 
00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності за 
наявними в ній доказами.

Суддя В. О. Мороз

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області ви-
кликає в судове засідання, призначене на 20 жовтня 2017 p. о 14.00 
год., Кушніра Євгена Олександровича, 08.04.1989 року народження, 
який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Останнє відоме місце прожи-
вання: місто Олександрія Кіровоградської області, вулиця 2-го Україн-
ського фронту, 32. Судове засідання відбудеться в приміщенні Олек-
сандрійського міськрайонного суду за адресою: м. Олександрія Кіро-
воградської області, вул. Першотравнева, 30.

Суддя А. Ю. Ремезок

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що в проваджен-
ні суду розглядається цивільна справа № 363/2445/17 за позовом Осипенко Ка-
терини Валеріївни в інтересах малолітнього Савранського Олександра Олегови-
ча до Савранського Олега Ігоровича, 3-тя особа: Орган опіки та піклування вико-
навчого комітету Вишгородської міської ради, про збільшення розміру аліментів 
та позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 30 жовтня 2017 року об 11 годині 30 хвилин за 
адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача Савранського О. І. без поважних причин справа буде 
розглянута за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє Кли-
менка Костянтина Вікторовича (Луганська область, м. Кадіївка (Стаха-
нов), вул. К. Лібкнехта, буд. 91, кв. 47) про ухвалення заочного рішен-
ня від 26 вересня 2017 року по справі № 428/8053/17 за позовом Кли-
менко Марії Сергіївни до Клименка Костянтина Вікторовича про розі-
рвання шлюбу.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за 
письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом деся-
ти днів з дня отримання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Розгляд справи за позовом Бадиці Олексія Михайловича до ТОВ 

«Техно Трейд Ві Шелл» про визнання договору недійсним призначе-

ний до слухання на 09.30 годину 23 листопада 2017 року в приміщен-

ні Дзержинського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків,   

пр. Перемоги, 52-В, кабінет 202 (суддя Подус Г. С.). У разі неявки в 

судове засідання справа буде розглянута за відсутності ТОВ «Техно 

Трейд Ві Шелл».

Дерев’янко Олександр Іванович викликається в судове засідання  

до Пологівського районного суду Запорізької області як відповідач по 

цивільній справі №324/428/17 за позовом Дерев’янко Юлії Василівни 

до Дерев’янка Олександра Івановича про розірвання шлюбу, яке відбу-

деться 23.10.2017 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 

вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізької області.

Суддя Іванченко М. В.

Харківський районний суд Харківської області викликає Тютюнову Люд-
милу Валеріївну в судове засідання, призначене на 08.11.2017 року о 12.00 
годині по справі за позовом Борового Євгена Олександровича до Чернова 
Сергія Миколайовича, третя особа: Хорошевська селищна рада Харківсько-
го району Харківської області, про усунення перешкод у здійсненні права 
власності на житло та визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, неповідомлення про по-
важність причин неявки та ненадання заяви про розгляд справи в її відсут-
ність, справа буде розглянута в порядку заочного розгляду.

Суддя О. В. Назаренко 

Охтирський міськрайонний суд Сумської області викликає в судове 
засідання Боровича Андрія Юрійовича, 05.08.1984 р.н., як відповідача 
по цивільній справі за позовом Борович Наталії Михайлівни до Боро-
вича Андрія Юрійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів 
на утримання дитини, розгляд якої відбудеться 18 жовтня 2017 року о 
09.30 годині в приміщенні Охтирського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Охтирка Сумської області, вул. Незалежності, 7.

Суддя Н. Б. Плотникова

Святошинський районний суд м. Києва повідомляє гр. Лазареву Ва-
лентину Іванівну, що судове засідання по справі за позовом Фірми 
«Т.М.М.» — Товариства з обмеженою відповідальністю до Лазаревої 
Валентини Іванівни про стягнення заборгованості відбудеться 24 лис-
топада 2017 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Святошинського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, 
зал №30.

Ваша явка до суду обов’язкова. З собою мати паспорт.
Суддя І. В. П’ятничук

Богунський районний суд м. Житомира викликає як відповідача 
Тимчука Олександра Степановича по справі за позовом Тимчук Ната-
лії Володимирівни до Тимчука Олександра Степановича про визнання 
особи такою, що втратила право користування житлом, яке відбудеть-
ся о 12 год. 17 січня 2018 року в залі судових засідань № 4-Б-5 (м. Жи-
томир, м-н Соборний, 1). 

У разі неявки відповідача без поважних причин, справа буде слуха-
тися в його відсутність.

Суддя Л. М. Чішман

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Денисенка Сер-
гія Миколайовича, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, ву-
лиця Сторожинецька, 188Б/1, як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Денисенко Світлани Миколаївни до Дени-
сенка Сергія Миколайовича про розірвання шлюбу на 09.15 годину 23 
жовтня 2017 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, ка-
бінет № 19.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу від-
сутність.

Суддя Смотрицький В. Г.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя 
Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання відповідача Самаріна Віталія 
Володимировича у справі за позовом Самаріної Ірини Павлівни про надання 
дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди батька.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Образцова, буд. 16,  
м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 13 жовтня 2017 р. о 15.00 год. за адре-
сою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа, згідно з вимогами 
ЦПК України, може бути розглянута за його відсутністю.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове за-
сідання відповідачку по справі № 409/1347/17 за позовом Ропаєвої Олени 
Євгенівни до Родіонової Ірини Володимирівни про скасування арешту.

Судове засідання відбудеться 24.11.2017 року о 14.00 год. (резервна да-
та 28.11.2017 р.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Родіонова Ірина Володимирівна, останнє місце реєстрації: 
м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Кірова, буд. 87.

У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за її відсутності за 
наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Приморський районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання на 23 жовтня 2017 року о 08.10 годині (резервна да-
та 24 жовтня 2017 року о 08.10 годині) за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Приморськ, вул. Соборна, 84, як відповідача Мінюка Андрія 
Володимировича у цивільній справі № 326/1359/17 р. (провадження  
№ 2/326/467/2017) за позовом Кредитної спілки «Можливість» до Міню-
ка Андрія Володимировича про стягнення заборгованості за кредитом.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані дату та час, 
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Т. В. Стріжакова

Сватівський районний суд Луганської області викликає Левашову 
Марину Миколаївну як відповідачку в цивільній справі № 426/13001/17 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія «Позика» до Левашової Марини Миколаївни про стягнення 
заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня 2017 ро-
ку о 10.30 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд проведе розгляд 
справи без участі відповідачки.

Суддя С. M. Скрипник

Я, КОВАЛЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, став-
лю КОВАЛЕНКА АНАТОЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА до відо-
ма, що наші усні домовленості на дарування малоліт-
ній дочці, Коваленко Анні Анатоліївні, 3 серпня 2006 
року народження, належного вам нерухомого май-
на, а саме: квартири № 77 (сімдесят сім) у будинку  
№ 36-б, що знаходиться по вулиці Щорса в місті Ки-
єві, та машиномісця № 65 (шістдесят п’ять) у примі-
щенні № 1 підземної автостоянки по вулиці Щорса, 
36-б у місті Києві, які підтверджуються вашою зая-
вою, підпис на якій засвідчено Мельник Н. О., при-
ватним нотаріусом Київського міського нотаріаль-
ного округу, 27.02.2013 року за реєстровим № 499, 
адресованій Службі у справах дітей Печерської ра-
йонної в м. Києві державної адміністрації з прохан-
ням надання дозволу на укладання договору дару-
вання, станом на 3 жовтня 2017 року не були вико-
нані.

Пропоную вам, КОВАЛЕНКУ АНАТОЛІЮ АНАТОЛІ-
ЙОВИЧУ, не пізніше одного місяця від дня опубліку-
вання цієї заяви виконати взяті на себе вищезазначе-
ні зобов’язання та подарувати нашій малолітній доч-
ці вказане нерухоме майно шляхом нотаріального 
посвідчення відповідних Договорів дарування.

У разі невиконання вами взятих на себе 
зобов’язань, я вправі звернутись для вирішення цьо-
го питання до суду.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Недбайла Тараса Михайловича, місце 
перебування якого невідоме, що судовий розгляд по ци-
вільній справі провадження № 2/484/1538/17 р. за позо-
вною заявою Недбайло Вікторії Вікторівни до Недбайла 
Тараса Михайловича про розірвання шлюбу відкладено 
на 31.10.2017 року о 08.45 годині. На призначений час 
відповідачу слід з’явитись до суду Первомайського місь-
крайонного суду Миколаївської області із паспортом.

У разі неявки відповідача, позовна заява на підставі ч. 
4 ст. 169 ЦПК України буде розглянута за його відсутності 
на підставі наявних у справі даних чи доказів (постанов-
лене заочне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ, пр. 

Маяковського, 5-в, каб. 11) повторно викликає Гро-

мова Олександра Євгеновича в судове засідання на 

10.11.2017 року о 09 год. 30 хв. для участі у розгля-

ді цивільної справи за позовом ТОВ «ФК «Довіра та 

Гарантія» до Громова О. Є. про стягнення заборгова-

ності. У разі неявки справу буде розглянуто без ва-

шої участі.

Суддя О. М. Панченко

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання як відповідача Солмаза Садика по 
цивільній справі за позовом Чабан Наталії Миколаїв-
ни до Солмаза Садика, третя особа: Служба у спра-
вах дітей Черкаської міської ради про визначення 
місця проживання малолітньої дитини з матір’ю, за-
сідання відбудеться 27 жовтня 2017 року об 11 годи-
ні 30 хвилин.

Засідання відбудеться в приміщенні Соснівського 
районного суду м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, 
вул. Гоголя, 36 у кабінеті № 220.

Ваша явка обов’язкова, в разі неявки справа буде 
розглядатися без участі відповідача.

Суддя Т. Є. Троян

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Маліка Віталія Петровича (прожи-
ває: м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Гагарі-
на, 99/22) у судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви за позовом Казчук Карини Петрівни до Маліка Віталія 
Петровича про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування жилим приміщенням, яке відбудеться 
31.10.2017 року о 08 годині 20 хвилин у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів,19.

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

Суддя І. О. Юзефович

Деснянський районний суд м. Києва викликає  як 
відповідачку Бойченко Наталію Григорівну у зв’язку з 
розглядом цивільної справи за позовом Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія 
«Довіра та гарантія» до Бойченко Наталії Григорів-
ни про стягнення заборгованості на 11.12.2017 ро-
ку о 09.30 год. за адресою: м. Київ, пр-т Маяковсько-
го, 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідачки або представника від-
повідачки в судове засідання без поважних на те 
причин, справа буде розглянута за її відсутності на 
підставі наявних у ній доказів.

Суддя І. В. Клочко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як від-
повідача Ковтуна Костянтина Миколайовича, 08.12.1967 
року народження, останнє місце проживання якого:  
м. Донецьк, вул. Дубравна, буд. 108, по цивільній справі 
№ 185/366/17 за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначене на 2 листопада 2017 ро-
ку о 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа, 
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за 
його відсутності.
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Щоб червоний півень 
не клюнув…

Марія ЛАГІДНА  
для «Урядового кур’єра»

ВРЯТУЙ СЕБЕ САМ. Пожежі (а за вісім місяців нинішнього року в 
Україні, за статистикою ДСНС, сталося понад 63 тисячі загорянь) за-
вдають величезної шкоди народному господарству, безжально зни-
щують приватне майно, калічать дорослих та дітей і навіть подеку-
ди забирають людські життя. Особливо страждають від таких надзви-
чайних ситуацій жителі сільських глибинок, куди складно швидко до-
братися вогнеборцям з району.

Тож не випадково нові об’єднані громади, отримавши в результа-
ті децентралізації ширші повноваження і достатні фінанси, з-поміж ін-
ших новацій започатковують добровільні пожежні дружини.

Піонером тут виступила Іршанська ОТГ, що на Житомирщині, про-
ект якої «Створення пожежного депо» ще два роки тому було визнано 
переможцем престижно-
го загальноукраїнського 
конкурсу «Кращі практи-
ки місцевого самовряду-
вання», що його вітчиз-
няний Мінрегіонбуд орга-
нізовує у спів праці з Про-
грамою Ради Європи 
«Децентралізація і тери-
торіальна консолідація в 
Україні».

Та якщо поліщуки 
найчастіше гасять лісо-
ві загоряння, то їхнім ко-
легам зі степової Весе-
лівки Запорізької облас-
ті чи не найбільше дошкуляють польові пожежі, знищуючи вирощений 
важкою працею врожай, завважує голова тутешньої ОТГ Петро Ки-
яшко. Ідею взяти під контроль протипожежну справу у своїй громаді 
веселівці запозичили в німців, досвід місцевого самоврядування яких 
сягає часів магдебурзького права.

Спершу знайшли і відремонтували приміщення. Пожежний автомо-
біль громадівській добровільній дружині передало обласне управлін-
ня ДСНС, а німецькі друзі істотно допомогли з обладнанням. Обіцяють 
придбати для  місцевих пожежних ще й пейджери, на які оперативно 
надходитиме гаряча інформація.

Вочевидь децентралізація не лише дає кожній громаді шанс зміни-
ти якість життя своїх громадян, а й вибір — із чого саме розпочати ці 
зміни. Добровільні пожежні дружини якраз можуть стати справою, яка 
об’єднає людей.

Ідею взяти під контроль 
протипожежну справу  
у своїй громаді веселівці 
запозичили в німців, 
досвід місцевого 
самоврядування 
яких сягає часів 
магдебурзького права.

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ІНФРАСТРУКТУРА. У За-
порізькому Центрі розвитку 
місцевого самоврядуван-
ня, створеному за підтримки 
програми «U-LEAD з Євро-
пою» та Мінрегіону, відбув-
ся семінар «Розробка опти-
мальної моделі спортивної 
інфраструктури об’єднаної 
територіальної громади».

До листопада в області 
планують відкрити 10 фут-
больних майданчиків, се-
ред них п’ять — в ОТГ. На-
ступного року увагу буде 

приділено створенню бага-
тофункціональних спортив-
них майданчиків. У 2018 ро-
ці планують спорудити ціліс-
ні спортивні комплекси.

— Реформа децентралі-
зації стосується всіх сфер 
життя, зокрема  формуван-
ня умов для розвитку спор-
ту в об’єднаних територі-
альних громадах, — повідо-
мив директор центру Олек-
сандр Свистун. — Ми зна-
йомимо представників ор-
ганів місцевого самовряду-
вання з інженерно-техніч-
ними аспектами облашту-
вання спортивних майдан-

чиків, зокрема використан-
ням штучного покриття. На-
ступним кроком буде роз-
роблення методичних реко-
мендацій,  щоб кожна гро-
мада самостійно могла про-
йти весь шлях — від проект-
ної ідеї, дотримання техніч-
них характеристик до пошу-
ку фінансування. Адже такі 
проекти громади можуть ре-
алізувати коштом власних 
бюджетів, інфраструктурної 
субвенції, субвенції на со-
ціально-економічний розви-
ток і залучаючи кошти про-
грам і проектів міжнародної 
технічної допомоги.

У Запорізькій області вже 
зроблено певні кроки для роз-
витку спорту в сільській міс-
цевості. Як розповів заступ-
ник начальника управління 
молоді, фізкультури і спор-
ту Запорізької ОДА Владис-
лав Ковпак, цього року спіль-
но з Федерацією футболу 
України і Міністерством моло-
ді та спорту  за рахунок  бю-
джетів усіх рівнів було перед-
бачено кошти на облаштуван-
ня футбольних майданчиків. 
Уже надано 3 мільйони  гри-
вень  на 10 футбольних май-
данчиків у семи населених 
пунктах.

Громадам допоможуть облаштувати 
спортмайданчики за правилами

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Маршрут головної дис-
танції VIII Київсько-

го міжнародного мара-
фону Wizz Air Kyiv City 
Marathon 2017 зі стартом 
та фінішем на Майдані Не-
залежності традиційно про-
лягав мальовничими вули-
цями української столиці.

Переможцем марафон-
ської дистанції з вели-
ким відривом став чемпіон 
України Артем Піддубний 
з Бахмута, що на Донеччині. 
Досвідчений спортсмен по-
долав 42,195 км за 2 години 
24 хвилини 20 секунд.

Анатолій Бондаренко, 
який посів друге місце, фіні-
шував через 6 хвилин 15 се-
кунд (2:30.35), а бронзовий 
призер Володимир Вась-
ков поступився перемож-
цеві понад сімома хвилина-
ми (2:31.39).

Для професійного легко-
атлета Артема Піддубно-
го це вже друга перемога 
на марафоні за останні три 
тижні — у Дніпрі він став 
чемпіоном України з бігу на 
цій дистанції. На початку 
травня стаєр виграв Хар-
ківський напівмарафон.

У жінок чемпіонкою Wizz 
Air Kyiv City Marathon 
2017 стала українка Ірина 
Масник. Її час 2:48.13. Друге 
місце з відставанням понад  
20 хвилин посіла росіянка 
Олена Макаревич (3:08.56), 
а третьою стала ще одна 
бігунка з України Марина 
Шаповалова (3:12.20). Вар-
то зазначити, що цього року 
на старт головної дистан-
ції (42, 195 км) вийшли май-
же 1200 марафонців. І це ре-
кордна кількість учасників.

Окрім марафону, в неді-
лю у Києві пройшли зма-
гання і на інших дистанціях: 
напівмарафон — 21,0975 км, 
10 км, 5 км, естафета, благо-

дійні забіги на 3 та 2 км. До 
бігової події долучилися не 
лише дорослі бігуни, а й ді-
ти. Спеціально для них ор-
ганізатори підготували за-
біги на дистанціях 100 м, 500 
м і 1000 м.

Цього року на Wizz Air 
Kyiv City Marathon 2017 
були встановлені націо-
нальні рекорди. Зокрема, 
вперше в Україні півмара-
фонську дистанцію здола-
ла семирічна спортсмен-
ка Ніколь Князєва. Дівчин-
ка прибула на фініш з ча-
сом 2:37:51,9            та отримала 
сертифікат, що засвідчував 
її рекорд.

«Сьогодні я пробігла пів-
марафон, переборола се-
бе, дотерпіла і фінішува-
ла добре. Я задоволена со-
бою. Мене підтримували 
мої батьки і друзі. Мама з 
татом сказали, що я моло-
дець. Я вже звикла до то-
го, що встановлюю рекор-
ди. Через рік хочу пробіг-
ти марафон», — поділила-
ся Ніколь відчуттям і пла-
нами  після фінішу.

Не менш дивовижним 
став фініш Юлії Черніць-
кої — мами, яка здолала 
півмарафон разом з донь-
ками-двійнятами у візо-
чку. Вона стала першою 
мамою в Україні, яка зро-
била це. Жінка перетну-
ла фінішну лінію з часом 
2:22:26,8.   

«Для мене це був виклик 
самій собі. Хотілося здо-
лати власну лінь, страхи і 
стати прикладом для сво-
їх дітей. Це своєрідний ви-
клик усім мамам. Закли-
каю, щоб вони знаходили 
час для тренувань і також 
ставали прикладом для 
дітей. Віддавати дітей в 
спорт, а самим не займати-
ся — неправильно. Я вва-
жаю, що потрібно почина-
ти з себе», — сказала Юлія. 

Родзинкою Wizz Air Kyiv 
City Marathon 2017 стали 
медалі. Цього року вперше 
на медалях тих, хто подо-
лав головну дистанцію, зо-
бражена  княгиня Ольга; а 
фінішери півмарафонської 
дистанції отримали медаль 

із зображенням легендар-
них засновників Києва — 
Кия, Щека і Хорива. Саме 
за них віддали свої голо-
си більшість учасників від-
критого онлайн-голосуван-
ня на сайті kyivmarathon.
org.

На жаль, 8 жовтня на 
трасі трапився і нещас-
ний випадок. Учасник за-
бігу на 10 кілометрів тер-
нополянин Віктор Малю-
та навіки зійшов з дистан-
ції. На шостому кілометрі 
траси чоловік відчув запа-
морочення. Протягом хви-
лини йому надали медич-
ну допомогу працівники 
служби «Мотохелп», піс-
ля чого на місце події  при-
їхали медики швидкої до-
помоги. Проте врятува-
ти життя учасника не вда-
лося…  Вочевидь  учасни-
кам треба бути уважними 
до свого стану здоров’я та 
брати участь у забігах піс-
ля підготовки, коли є впев-
неність, що організм зможе 
винести відповідне наван-
таження…

Послідовники Фідіппіда —  
в центрі столиці
УСІ БІЖАТЬ. Восьмий київський марафон зібрав 
10 тисяч учасників із 52 країн світу

Київ вносять до свого  розкладу дедалі більше бігунів
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