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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 12 квітня 2017 року
USD 2689.3785   EUR 2855.0442      RUB 4.7219     /    AU 336952.23      AG 4824.75      PT 252801.58     PD 212460.90

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 
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АКТУАЛЬНА ТЕМА

Французький
підприємець Рафаель
Петі розпочав екобізнес
із нуля і готовий
передати його Україні 

ЦИФРА ДНЯ

G7 підтримуватиме
наш суверенітет

ДИПЛОМАТІЯ. Україна підтримує схвалення міністрами закор-
донних справ держав «Великої сімки» Спільного комюніке, що
засвідчує їхню повну підтримку незалежності, суверенітету й те-
риторіальної цілісності України, а також їхню рішучість спонукати
Кремль до припинення агресії на Донбасі. Про це йдеться у заяві
вітчизняного МЗС.

У Європі не може бути безпеки і стабільності доти, доки Росія
не припинить войовничу зовнішню політику, що має на меті змі-
нити кордони й відновити сфери впливу часів холодної війни.
«Лише повне дотримання міжнародного права та імплементація
укладених угод може сприяти мирному врегулюванню конфлік-
тів», — йдеться в заяві і наголошується, що Росія несе повну
відповідальність за погіршення безпеки й катастрофічну ситуа-
цію з правами людини на окупованих територіях Донбасу та в
Криму. 

В МЗС України також переконані, що мілітаризація Кримського
півострова та його використання в інтересах військових операцій
РФ у Сирії становить серйозну загрозу європейській безпеці. 

ЦИТАТА ДНЯ

Марія Габріель:
«Лібералізація

безвізового режиму буде
у червні. Немає жодних

ризиків щодо можливого
впливу посилення

кордонів на безвізовий
режим з Україною».

Євродепутат про відсутність зв’язку між безвізом 
і новими безпековими правилами на кордонах ЄС
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4
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 

Попри великі складнощі
наші компанії
намагаються активно
просувати  свої товари 
в ЄС і Китай

ВАРТО ЗНАТИ. Наскільки людям доступні блага цивілізації 
і як з цим справи в Україні: відповіді у щорічній доповіді 
щодо людського розвитку
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92%
громадян України вважають себе

етнічними українцями і лише 6% —
етнічними росіянами, за даними

опитування Центру Разумкова

Торішні ями корупціонери залатають власноруч
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Цього року Прем’єр радить місцевій владі добросовісно
освоювати надані на ремонт автошляхів кошти

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Уряд готовий інвестувати
державні кошти в розвиток

дорожнього господарства і під-
вищення якості доріг, але не
терпітиме «халтури». Ці слова

Прем’єр-міністра Володимира
Гройсмана стали зачином основ-
ної теми заходу — старту капі-
тального ремонту країни. Він
закликав міністрів і місцеву
владу здійснювати системні
кроки. Зі свого боку КМУ гото-
вий інвестувати в якість авто-

шляхів. «Про халтурників зна-
тиме вся країна. Я підтримую
зміну підходів до контролю
якості», — продовжив тему гла-
ва уряду. Тепер, згідно з ініціа-
тивою Прем’єра, вся країна
заслуховуватиме по кілька разів
на місяць інформацію-звіт про

стан якості доріг від керівництва
Державного агентства автомо-
більних доріг.

Володимир Гройсман упевне-
ний, що бюджетні асигнування
для проведення робіт є. Коштів
вистачить навіть на підвищення
виплат дорожникам. Мета —

припинити крадіжки. Винні в не-
ефективному використанні дер-
жавних ресурсів, наданих на
будівництво доріг, і в неякісному
торішньому виконанні ро-
біт нестимуть жорстку від-
повідальність за свої
вчинки. 2

Якість життя в Україні:
оцінки експертів
Якість життя в Україні:
оцінки експертів

За даними дослідників, українці активно використовують сучасні засоби комунікації. Так, у наших співвітчизників — 
144 мобільних телефони на 100 осіб. Більше тільки в Польщі — 148. Інтернетом користуються 49,3% населення 
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документи

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

Болградський районний суд Одеської області повідомляє як відповідачку Ма-
куріну Тетяну Володимирівну, 23 червня 1974 року народження, останнє відоме 
місце реєстрації за адресою: вул. Суворова, № 89, м. Болград, Одеська область, 
що 10.05.2017 року о 15.00 годині в залі судового засідання № 4 Болградського 
районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 
Серпня, № 192 відбудеться судове засідання по цивільній справі № 497/306/17-ц за 
позовом Чернат Валентини Олександрівни до Макуріної Тетяни Володимирівни, 
третя особа: Приватний нотаріус Болградського районного нотаріального округу 
Одеської області Агбун М. І. про визнання недійсним договору дарування.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Макуріній Тетяні Володими-
рівні, подати пояснення, заперечення та усі наявні у неї докази по справі особис-
то або через представника.

У разі неявки в судове засідання Макуріної Тетяни Володимирівни, справа мо-
же бути розглянута за відсутністю відповідачки та її представника за наявними у 
справі доказами.

Суддя С.В. Кодінцева

Подільський районний суд м, Києва викликає обвинуваченого Запорожця 
Петра Петровича, 11.01.1950 року народження, (останнє відоме місце про-
живання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 17а) у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 18 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або доку-
мент, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, 
зал № 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового засідання  
в порядку спеціального судового провадження 

Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 30.03.1983 р.н., за-
реєстрований за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 22, корп. 1, 
кв. 204, відповідно до вимог ст. ст. 297-5, 323 КПК України викликаєть-
ся в судове засідання, що відбудеться 19 квітня 2017 року об 11 годи-
ні в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду м. Оде-
си за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому за-
сіданні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 
138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого, передбачені 
статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Гриба 
Андрія Григоровича, 19.06.1975 р.н. (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Ялта, вул. Блюхера, буд. 40, кв. 151) у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 408, ч, 1 ст. 111 КК України в підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться 20 квітня 2017 року о 15 год. 00 хв. Яв-
ка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати паспорт або документ, 
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Пе-
черського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
42 а, зал №3, каб. 17, під головуванням судді Шапутько С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тися за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Трубіцин Павло Григорович, 27.08.1972 року народження, 
який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Матросо-
ва, буд.108, кв.61, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 19.04.2017, 20.04.2017, 21.04.2017 року у період часу з 
09.00 до 18.00 годин до старшого слідчого першого слідчого відділу слід-
чого управління прокуратури Донецької області Снурнікова Д. О. за адресою: 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4 «а», для проведення 
за Вашою участю слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№42016050000000317 від 27.04.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК України — вручення 
Вам повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, закінчення досудо-
вого розслідування та відкриття Вам матеріалів кримінального провадження, 
відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Ічнянський районний суд Чернігівської області викликає Бойка Сергія В’ячеславовича, 
19.01.1973 року народження (останнє відоме місце проживання: м. Чернігів, вул. 1-го 
Травня, 165 корпус 1, кв. 4), як відповідача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Ічнянської міської ради Чернігівської області до Сподарець Ольги Миколаївни, Бой-
ка Сергія  В’ячеславовича, третя особа на стороні позивача —  відділ житлово-комуналь-
ного господарства, будівництва Ічнянської районної державної адміністрації, третя особа 
на стороні відповідача - Кривін Андрій Владиславович, про знесення самочинно збудова-
ного нерухомого майна.

Судове засідання відбудеться 19 квітня 2017 року о 15-00 год в приміщенні Ічнян-
ського районного суду Чернігівської області за адресою: 16700, Чернігівська область,  
м. Ічня, вул. Коваля, 10.

Запропонувати відповідачу подати до суду до 18 квітня 2017 року на підтвердження за-
перечень всі раніше неподані докази.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин суд вирішує справу 
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя В. М. Овчарик

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Інститути громадянського суспільства здійснюють контроль за діяльністю органів державної влади та органів місцевого само-
врядування щодо реалізації Стратегії, зокрема шляхом проведення громадської експертизи проектів нормативно-правових актів 
та концептуальних документів з питань розвитку сфери туризму та курортів.

Результати моніторингу можуть бути підставою для коригування планів заходів з реалізації Стратегії.
Показники реалізації Стратегії

Для оцінки стану розвитку сфери туризму та курортів в Україні та досягнення основних стратегічних цілей, визначених Страте-
гією, використовуються контрольні показники розвитку, результати державних статистичних спостережень у сфері туризму та ку-
рортів, інші дані центральних органів виконавчої влади та індекси міжнародних рейтингів розвитку туристичної галузі.

За результатами реалізації Стратегії необхідно досягти таких контрольних показників:
Контрольні показники розвитку сфери туризму та курортів в Україні

Найменування  
показника розвитку

За роками Примітка2015 2019 2022 2026
1. Кількість іноземних туристів, які в’їжджають 
до України, млн. осіб 12,9

збільшення 
у 1,5 раза

збільшення 
у 2 рази

збільшення 
у 2,5 раза

за вихідні показники 
взято показники  

2015 року
2. Кількість суб’єктів туристичної діяльності, 
тис. одиниць 6,8 збільшення 

у 1,5 раза
збільшення 

у 3 рази
збільшення 

у 5 разів
3. Обсяг надходжень до місцевих бюджетів від 
сплати туристичного збору, млн. гривень 37,1 збільшення 

у 2 рази
збільшення 

у 5 разів
збільшення 
у 10 разів

4. Обсяг надходжень до зведеного бюджету 
(податки та збори) від діяльності суб’єктів ту-
ристичної діяльності, млрд. гривень

1,71
збільшення 

у 2 рази
збільшення 

у 5 разів
збільшення 
у 10 разів

5. Кількість робочих місць у сфері туризму, 
тис. осіб 88 збільшення 

у 1,5 раза
збільшення 

у 3 рази
збільшення 

у 5 разів
6. Кількість внутрішніх туристів, тис. осіб 357 збільшення 

у 2 рази
збільшення 

у 3 рази
збільшення 

у 5 разів
7. Кількість екскурсантів, тис. осіб 125,5 збільшення 

у 1,5 раза
збільшення 

у 2 рази
збільшення 
у 2,5 раза

Реалізація Стратегії передбачає досягнення таких показників:
збільшення витрат туристів під час подорожей в Україні до 80 млрд. гривень у 2026 році;
збільшення обсягу капітальних інвестицій у сферу туризму та курортів до 6,6 млрд. гривень у 2026 році;
забезпечення діяльності інституту саморегулівних організацій у сфері туризму та курортів (створення національної туристич-

ної організації та відповідних регіональних туристичних організацій);
функціонування Єдиної туристичної інформаційної системи, що містить інформацію про всі туристичні та рекреаційні ресурси 

країни, придатні для використання в туризмі, у тому числі об’єкти культурної спадщини та природно-заповідного фонду;
впровадження рекомендованої Всесвітньою туристичною організацією ООН (ЮНВТО) системи сателітного рахунка;
заснування десяти туристичних представництв за кордоном;
лібералізація візового режиму з десятьма країнами світу, що є цільовими туристичними ринками для України.

Очікувані результати
Реалізація Стратегії дасть змогу:
підвищити конкурентоспроможність національного та регіональних туристичних продуктів;
підвищити якість життя населення шляхом забезпечення економічного зростання, екологічної безпеки, консолідації суспіль-

ства, надання доступу до послуг у сфері туризму та курортів;
створити нові робочі місця, розширити можливості населення щодо працевлаштування та самозайнятості;
створити сучасну туристичну інформаційну інфраструктуру, а також забезпечити поширення інформації про туристичні ресур-

си України у світовому інформаційному просторі.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 29 березня 2017 р. № 217-р 
Київ

Про схвалення Концепції державної політики  
у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року

1. Схвалити Концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року, що додається.
2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади 

розробити та подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України в установленому порядку план заходів щодо реалізації Кон-
цепції, схваленої цим розпорядженням.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 777 «Про схвалення 
Концепції державної політики у сфері захисту прав споживачів» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 81, ст. 3005).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
СХВАЛЕНО 

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 29 березня 2017 р. № 217-р

КОНЦЕПЦІЯ 
державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року

Проблема, яка потребує розв’язання 
З часу отримання Україною незалежності фактично зберігся застарілий підхід до побудови та розвитку системи захисту прав 

споживачів, коли у відповідній сфері переважають контрольно-наглядові функції держави з фіксацією фактичного становища 
щодо порушення прав споживачів на внутрішньому ринку. При цьому не застосовується превентивний підхід для недопущення 
та попередження таких порушень. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення прав споживачів не забезпечує попе-
редження повторних порушень таких прав. Споживач також є беззахисним у відносинах, які виникають на ринку, що перебуває у 
стані природної монополії, та на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведен-
ня, перероблення і захоронення побутових відходів.

Споживачі в Україні не захищені державою і законом внаслідок декларативного характеру проголошених прав та відсутності 
механізмів їх  реалізації та відновлення. 

Відсутність цілісної системи державного нагляду (контролю) призводить до виникнення конкурентних переваг для недобросо-
вісного бізнесу. Отже, внутрішній споживчий ринок більш ризикований та небезпечний для споживачів, порушення прав яких на-
були масового характеру. Більшість суб’єктів господарювання (виробників) втрачають свою конкурентоспроможність як усеред-
ині країни, так і на спільному з ЄС ринку. Поширення на внутрішньому ринку небезпечної продукції та продукції неналежної якос-
ті стає все більш загрозливим для здоров’я і життя населення.

На державному рівні не створено систему реалізації європейського принципу презумпції невинності споживача, доступну та 
прозору систему досудового розгляду скарг і реагування на результати незалежних споживчих досліджень.

Крім того, в Україні недооцінена роль громадянського суспільства, зокрема громадських об’єднань споживачів. Водночас в 
європейській практиці успішно здійснюються заходи з державної підтримки діяльності неурядових організацій, що дає можли-
вість більш ефективно використовувати ресурси у вирішенні питань інформування, консультування, споживчої освіти, визначен-
ня загроз, моніторингу ринку, здійснення контролю за виконанням органами державної влади своїх функцій, попередження ви-
никнення корупціогенних факторів.

Система захисту прав споживачів у європейських країнах посідає одне із провідних місць у процесі формування економічної та 
соціальної політики. Європейські підходи до стимулювання громадянської активності споживачів та залучення незалежних спо-

живчих організацій постійно перебувають у центрі уваги Європейської Комісії та урядів країн ЄС. Обізнані, поінформовані і наділе-
ні реальними правами споживачі є двигуном економічних змін, їх вибір стимулює впровадження інновацій та розвиток економіки. 

Метою реалізації споживчої політики ЄС визначено  стабільний розвиток внутрішнього ринку ЄС та поточний вплив Європей-
ської Комісії на повсякденне життя громадян ЄС, який здійснюється шляхом забезпечення пріоритетності потреб споживачів.

Тож під час розроблення та прийняття законодавчих актів необхідно врахувати такі міжнародні документи з питань захисту 
прав споживачів, як Керівні принципи ООН для захисту прав споживачів, Хартія основних прав Європейського Союзу, директиви 
ЄС з актуальних  проблем захисту прав споживачів.

Мета і строки реалізації цієї Концепції
Підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами — членами, з іншої сторони, ратифіковану Верховною Радою України у вересні 2014 року (далі 
— Угода про асоціацію), Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити високий рівень захисту прав споживачів та досягти су-
місності між системами захисту прав споживачів України та ЄС.

Метою цієї Концепції є створення та впровадження ефективної системи захисту прав споживачів в Україні на засадах ЄС з ура-
хуванням кращих практик країн ЄС.

Основними завданнями цієї Концепції є:
гармонізація системи захисту прав споживачів в Україні з принципами, підходами та практиками ЄС;
адаптація у повному обсязі національного законодавства з питань захисту прав споживачів до законодавства ЄС відповідно до 

зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію; 
забезпечення конституційних гарантій безпеки та якості споживання, в тому числі шляхом унеможливлення зниження досяг-

нутого рівня захисту прав споживачів;
створення умов для впровадження та розвитку споживчої освіти всіх рівнів, підвищення рівня споживчої грамотності; 
забезпечення впровадження прозорих та ефективних механізмів взаємодії державних органів, органів місцевого самовряду-

вання, громадських об’єднань споживачів, представників бізнесу у сфері здійснення захисту прав споживачів;
удосконалення інформації для споживачів про товари та послуги на споживчому ринку, яка повинна бути доступною, 

об’єктивною, достовірною та своєчасно наданою в тому числі інформація, що надається з використанням Інтернету, для поперед-
ження про потенційні ризики і небезпеку споживання;

забезпечення прозорості зворотного зв’язку між споживачами та всіма органами виконавчої влади щодо звернень і скарг спо-
живачів, компенсації шкоди, завданої споживачам у разі порушення їх прав;

створення умов для ефективного досудового (альтернативного) врегулювання споживчих спорів;
забезпечення участі споживачів у процесах формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів, ре-

формування системи захисту прав споживачів, стандартизації, інформаційно-аналітичного забезпечення і моніторингу діяльності 
державних органів, органів місцевого самоврядування і громадських об’єднань у сфері захисту прав споживачів;

сприяння розвитку системи незалежних досліджень рівня якості та безпеки товарів, робіт і послуг на споживчому ринку;
забезпечення поширення дії Закону України «Про захист прав споживачів» на всі види товарів, послуг і робіт для споживачів;
усунення можливостей для несправедливих торгівельних практик, які перешкоджають функціонуванню внутрішнього ринку, 

та внесення до споживчих контрактів умов щодо обмеження прав споживачів; 
забезпечення спрощеної процедури судового розгляду споживчих спорів, зміни судових підходів під час розгляду споживчих 

позовів у частині надання доказів, відшкодування моральної шкоди, розгляду справ щодо невизначеного кола осіб з метою ство-
рення справедливого, доступного, оперативного судового порядку врегулювання споживчих спорів; 

створення механізмів для реалізації органами місцевого самоврядування повноважень із захисту прав споживачів;
підвищення ефективності системи захисту споживачів від небезпечної продукції, що може заподіяти шкоду життю, здоров’ю, 

майну споживачів, навколишньому природному середовищу, в тому числі шляхом підвищення ефективності державного ринко-
вого нагляду;

забезпечення захисту прав споживачів у сфері електронної комерції, що здійснюється суб’єктами господарювання за допомо-
гою інформаційно-телекомунікаційних мереж, у тому числі Інтернету;

забезпечення державної підтримки громадських об’єднань споживачів, їх активної участі у процесах прийняття державних рі-
шень, важливих для споживачів, створення чітких і прозорих механізмів публічного обговорення підготовки та прийняття таких 
рішень;

приділення уваги захисту прав вразливих категорій споживачів, зокрема осіб з вадами розумового та фізичного розвитку.
Концепцію передбачається реалізувати протягом 2017—2020 років.

Шляхи і способи розв’язання проблеми
Концепція визначає шляхи і заходи, яких необхідно вжити для забезпечення високого рівня захисту прав споживачів. 
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законо-

давства про захист прав споживачів, повинен спрямовувати свою діяльність на дотримання законних прав споживачів та захист 
таких прав у разі їх порушення.

Розв’язання проблем можливе шляхом застосування комплексного підходу до вирішення питань захисту прав споживачів, що 
передбачає розвиток та взаємодію всіх складових системи захисту прав споживачів в Україні, зокрема правового забезпечення, 
державного захисту прав споживачів, ринкового та громадського захисту прав споживачів, на принципах:

превентивності;
прозорості;
пріоритетності інтересів споживачів;
непорушності їх конституційних прав;
цілісності системи захисту прав споживачів в Україні з урахуванням усіх видів товарів, робіт і послуг.
Реалізація цієї Концепції передбачає:
забезпечення відповідності національного законодавства з питань захисту прав споживачів законодавству ЄС;
суворе дотримання законних прав споживачів і конституційних гарантій держави для безпечного та якісного споживання;
створення дієвих систем консультування споживачів, підвищення рівня загальної правової грамотності, ступеня поінформова-

ності, впевненості та впливовості споживачів на розвиток внутрішнього ринку; 
забезпечення пріоритетності потреб споживачів;
створення умов для розвитку споживчої освіти всіх рівнів;
стабільний розвиток внутрішнього ринку;
компенсацію шкоди, завданої споживачам у разі порушення їх прав; 
ефективне реагування на звернення та скарги споживачів; 
підвищення ролі організацій громадянського суспільства, які представляють інтереси споживачів і залучені до розв’язання 

суспільно важливих проблем;
координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав споживачів;
підвищення кваліфікації фахівців та рівня державного управління у сфері захисту прав споживачів;
забезпечення ефективності реформи системи захисту прав споживачів відповідно до Стратегії сталого розвитку «Украї-

на—2020» та її реалізації за участю громадських об’єднань споживачів.
Очікувані результати

Реалізація цієї Концепції сприятиме створенню та впровадженню сучасної ефективної системи захисту прав споживачів в 
Україні на засадах ЄС з урахуванням кращих практик країн ЄС. 

Реалізація цієї Концепції дасть можливість забезпечити: 
адаптацію у повному обсязі національного законодавства з питань захисту прав споживачів до законодавства ЄС відповідно до 

зобов’язань України, передбачених Угодою про асоціацію;
підвищення рівня превентивного захисту прав споживачів для недопущення та/або зменшення кількості порушень прав спо-

живачів;
підвищення рівня освіти та поінформованості населення щодо споживчих прав та механізмів їх захисту;
усунення з ринку недобросовісних підприємців і нечесних підприємницьких практик;
наближення рівня вітчизняних стандартів життя та споживання до визнаних в ЄС;
підвищення рівня довіри громадян до державної системи захисту прав споживачів.

Обсяг фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів
Фінансування заходів з реалізації цієї Концепції здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, що передбачаються на 

утримання відповідних органів державної влади, міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел, не заборонених зако-
нодавством.

Обсяг фінансування, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації цієї Концепції, визначається щороку 
з урахуванням можливостей джерел фінансування.
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Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Кулдіп 
Радж у судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Кузьмічової Каролі-
ни Олександрівни про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 20.04.2017 року 
о 16 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Я, Копєйкін Юрій Миколайович, повідомляю Гончаренка Олексія Леонідовича, Пере-

возка Олександра Івановича, Глазкова Євгена Станіславовича, що я скасував довіре-

ність, видану мною 18.01.2016 року, номер бланка НАС №366164, яка була посвідчена 

приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Базилєвим 

С.П. 18.01.2016 року за реєстровим номером №23 на представництво вами моїх інте-

ресів та прошу вас повернути мені її негайно.

Втрачений судновий квиток, 

серія БС № 003966, 

виданий Дудкевичу Дмитру Вікторовичу 

27.05.2002 p., 

вважати недійсним.

Луганський окружний адміністративний суд (Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, пр. Космонавтів, 18, 1 поверх, суддя Шембелян В. С.) ви-
кликає Скліфуса Костянтина Юрійовича на 27.04.2017р. о 15.00 год., як 
відповідача у адміністративній справі № 812/1639/15 за позовом Феди-
ка Павла Дмитровича до командира батальйону ПС МОП «Луганськ-1» 
підполковника міліції Скліфуса Костянтина Юрійовича про визнання дій 
протиправними.

У разі неприбуття на вказане судове засідання, суд розглядатиме 
справу згідно з вимогами ст.ст. 39, 40, 128 КАСУ.

Бериславський районний суд Херсонської області викликає як відпо-
відачів Кузнецову Лідію Петрівну, Кузнецова Альберта Гур’євича по ци-
вільній справі за позовом Павлюка Олександра Едуардовича до Весе-
лівської сільської ради, Кузнецової Лідії Петрівни, Кузнецова Альберта 
Гур’євича про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання 
права власності на житловий будинок в порядку спадкування. Слухання 
справи призначено на 21.04.2017 року о 08.30 год. у приміщенні Берис-
лавського районного суду Херсонської області за адресою: м. Берислав 
Херсонської області, вул. Центральна, 249, тел. (05546)-7-37-57. У разі 
неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Кириленко М. О.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області (м. Ніко-

поль, вул. Шевченка, 201) повідомляє Барсукова Михайла Миколайови-

ча, що 15 травня 2017 року о 09.30 годині відбудеться слухання цивіль-

ної справи №182/673/17 (провадження 2/0182/1728/2017 року) за позо-

вом Барсукової Тетяни Олександрівни до Барсукова Михайла Микола-

йовича про розірвання шлюбу під головуванням судді Кобеляцької- 

Шаховал І.О .

Краматорський міський суд Донецької області (84333, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає заяву захисника Ровенського 
Олександра Валерійовича, що діє в інтересах засудженого Алієва Азера 
Тариверди огли, про перегляд вироку апеляційного суду Донецької об-
ласті від 11.04.1997 року за нововиявленими обставинами.

У зв’язку з чим потерпілі Крутоверцева Ірина Євгенівна та Кот Ла-
риса Євгенівна викликаються на 12 травня 2017 року о 09 год. 00 хв. 
до Краматорського міського суду, каб. №15, для участі у розгляді за-
яви по суті.

Потерпілим пропонується надати свої пояснення та заперечення що-
до заяви та докази. У випадку неприбуття, потерпілі повинні повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в їхню від-
сутність.

Суддя Ткачова C. M.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля 
Донецької області, вул. Банкова, 39А) розглядає цивільну справу 227/961/17 за 
позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії: Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Лисенка Дениса Олександровича про стягнення 
заборгованості за договором про іпотечний кредит.

Відповідач Лисенко Денис Олександрович, 04.09.1980 р.н., місце реєстрації: 
86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Воровського, буд. 33, викликається 
на 19 квітня 2017 року об 11.30 годині до Добропільського міськрайонного су-
ду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні до-
кази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тимофєєва Г. Л.

Апеляційним судом Донецької області розглядається апеляційна 
скарга Кредитної спілки «Схід» на рішення Краснолиманського місько-
го суду Донецької області від 23 лютого 2017 року в цивільній справі за 
позовом Кредитної спілки «Схід» до Богатирьової Аліни Іванівни, Іва-
нової Олени Костянтинівни, Середи Галини Іванівни про стягнення про-
центів за кредитним договором.

Відповідачка Середа Галина Іванівна, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Лиман, вул. Свободи, 74, викликається в 
судове засідання 25 квітня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, розгляд 
якого відбудеться у залі № 3 Апеляційного суду Донецької області (До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Свободи, 10).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення на апеляційну 
скаргу. У разі неможливості з’явитись до суду апеляційної інстанції про-
шу повідомити про це до початку розгляду справи.

Суддя О. М. Біляєва

Хмельницький міськрайонний суд викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

13.04.2017 о 10:30 до Савченка Андрія Олегови-
ча (останнє відоме місце реєстрації: 29000, Хмель-
ницька обл., м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд. 60,  
кв. 86) справа № 686/4287/17, суддя Заворотна О. Л.

13.04.2017 о 10:00 до Михеєвої Юлії Степанівни 
(останнє відоме місце реєстрації: 29000, Хмельницька 
обл., м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, буд. 112/2, 
гурт.) справа № 686/4304/17, суддя Заворотна О. Л.

13.04.2017 о 10:50 до Рабченюка Дмитра Микола-
йовича (останнє відоме місце реєстрації: 29016, Хмель-
ницька обл., м. Хмельницький, вул. Інститутська, буд. 7) 
справа № 686/1978/17, суддя Заворотна О. Л.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Луганську 
міську раду у цивільній справі № 433/94/17 за позо-
вом Іванченко Юлії Юріївни до Луганської міської ра-
ди про визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 20 квітня 2017 ро-
ку о 15.00 годині в приміщенні Троїцького районного 
суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке, Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача в судове засідання Мосіна Олек-
сандра Михайловича у цивільній справі № 433/363/17 
за позовом Мосіної Олени Павлівни до Мосіна Олек-
сандра Михайловича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21 квітня 2017 ро-
ку о 09.30 годині в приміщенні Троїцького районного 
суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке, Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Кириченко Наталію Іва-
нівну та Мумрій Олену Володимирівну як відповідачів в 
судове засідання по цивільній справі № 426/9080/16-ц за 
позовною заявою Комунального підприємства «Луган-
ський обласний Фонд підтримки індивідуального житло-
вого будівництва на селі» до Кириченко Наталії Іванівни, 
Мумрій Олени Володимирівни про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 24 квітня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача по справі 
за позовом Степаненко Оксани Миколаївни про змі-
ну розміру стягуваних аліментів, яке відбудеться 
20.04.2017 року о 08.00 год.:

Літвінко Євген Миколайович,16.03.1974 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) — Луганська обл., с. Ясенівське.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відпо-
відача Шейкман Юрія Федоровича, як третю особу 
представника ПАТ «Луганськспецтехкомплект» в су-
дове засідання по справі № 2-2943/11, за заявою ТОВ 
«ФК «Форінт» про заміну у виконавчому проваджен-
ні сторони (стягувача) її правонаступником, що від-
будеться 24 квітня 2017 року об 11.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Проскурко Віталія Ігоровича, як відповіда-
ча у цивільній справі № 426/3189/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приватбанк» до Проскурко Віталія Ігоровича про 
стягнення заборгованості в судове засідання, яке 
відбудеться 24 квітня 2017 року о 09.00 год. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська 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

Ухвалою Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідачів Некрасова Ігоря Мико-
лайовича, Борисову Світлану Сергіївну, Некрасову Ні-
нель Яківну для участі в цивільній справі за позовом ПАТ 
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 24 квітня 2017 року о 
16.20 годині, у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін 
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викликає 
у судове засідання як відповідачів по справі за позовом ПАТ 
«Універсал Банк», яке відбудеться 20.04.2017 року о 08.00 
год.:

Груненко Віталій Леонідович, 14.05.1978 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) — Лу-
ганська обл., м. Ровеньки;

Груненко Ольга Миколаївна, 04.09.1979 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) — Лу-
ганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на 
підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Малай Іллю Вікторовича по справі  
№ 408/7208/16-ц; (2/408/1650/16) за позовом ПАТ «Дель-
та Банк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 24 квітня 2017 року о 
16.00 годині, у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін 
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої учас-
ті на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає у судове засідання як відповідача по спра-
ві за позовом ПАТ «Юнекс Банк», яке відбудеться 
20.04.2017 року о 08.10 год.:

Пономарьов Віталій Анатолійович, 09.09.1974 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області — судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеці-
альне кримінальне провадження № 426/1598/17 стосов-
но Кацавалова Євгена Анатолійовича, 11.02.1972 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ка-
цавалов Є.А. зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, кв. Ватутіна, 3-б/10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Каца-
валова Євгена Анатолійовича, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 24 квітня 2017 року о 09-30 год. в 
залі Сватівського районного суду Луганської області, що 
розташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі  
головуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Скрипник C. M., 
Река А. С.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1537/17 стосовно Линдіна Дмитра Євгено-
вича, 17.07.1973 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Линдін Д. Є. зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, кв. Щербакова, 11/6.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Линдіна Дмитра Євгеновича у судове засідання, яке 
відбудеться 24 квітня 2017 року о 10.30 год. в за-
лі Сватівського районного суду Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі головуючий суддя Скрипник С. М., судді  
Попова О. М., Река А. С.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області 
перебуває кримінальне провадження № 415/3319/16-к, внесене до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань №22016130000000109 
від 17.05.2016 року, стосовно Кравцової Вікторії Григорівни, 17 
грудня 1959 року народження, обвинуваченої у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке здійснюється за 
відсутності обвинуваченої, в порядку спеціального судового про-
вадження.

Обвинувачена Кравцова Вікторія Григорівна зареєстрована за 
адресою: Луганська область, місто Алчевськ, вул. Фрунзе, буд. 3.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський місь-
кий суд Луганської області викликає Кравцову Вікторію Григо-
рівну в судове засідання, яке відбудеться 20 квітня 2017 року о 
13:00 годині в залі судових засідань Лисичанського міського су-
ду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією суддів 
у складі головуючої судді Старікової М. М., судді Березіна А. Г., 
судді Калмикова Ю. О.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Житніковського Станіслава Люд-
виговича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Курчатова, 17/205), Щербакова Сергія Федоровича (Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, ш. Будівельників, 
5а/55), Житніковську Людмилу Миколаївну (Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 17/205) по 
цивільній справі №428/9086/16-ц за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компа-
нія «Довіра та гарантія» м. Київ до Житніковського Ста-
ніслава Людвиговича, Щербакова Сергія Федоровича, 
Житніковської Людмили Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, стягнення судо-
вого збору, яке відбудеться 24 квітня 2017 року о 16.10 
год. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неяв-
ки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу 
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Лу-

ганської області перебуває кримінальне проваджен-
ня № 426/1526/17 стосовно Бойка Олексія Вікторо-
вича, 12.10.1976 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачений Бойко О. В. зареєстрований 
за адресою: м. Луганськ, Совєтская, 92/24.

На підставі ст. ст. 323, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає 
Бойка Олексія Вікторовича у судове засідання, яке 
відбудеться 24 квітня 2017 року о 10.00 год. в за-
лі Сватівського районного суду Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів  
у складі: головуючий суддя Скрипник C. M., судді  
Осіпенко Л. М., Попова О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Троїцького районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 433/947/16-к стосовно Скорбенка Дениса Миколайови-
ча, 10.06.1979 року народження, обвинуваченого у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений 
Скорбенко Д. М. зареєстрований та проживає за адресою: 
м. Харків, проспект Ю.Гагаріна, буд. 193, кв.103. На підста-
ві ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Троїцький районний 
суд Луганської області викликає Скорбенка Дениса Ми-
хайловича в судове засідання, яке відбудеться 20.04.2017 
року об 11:00 у залі судових засідань Троїцького район-
ного суду Луганської області за адресою: смт Троїць-
ке, вул. 1-го Травня, 5 а, Троїцького району Луганської 
області. Справа розглядається колегією суддів у складі  
головуючого судді Ляшенко М. А., суддів Суського О. І., 
Крівоклякіної Н. В.

Ліквідатором Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Оптово-роздрібний ринок «Жуляни» 
(код ЄДРПОУ 25410064) Шабас Г. В., що діє на під-
ставі Постанови господарського суду від 01.08.2016 
р. по справі №922/2250/16, відповідно до ст. 49 За-
кону України «Про відновлення платоспроможнос-
ті боржника або визнання його банкрутом», оголо-
шується конкурс з визначення організатора аукціо-
ну з продажу майна ТОВ «Оптово-роздрібний ринок 
«Жуляни». Письмові пропозиції від торгуючих орга-
нізацій приймаються протягом десяти календарних 
днів з дня цієї публікації на адресу Товариства з об-
меженою відповідальністю «Оптово-роздрібний ри-
нок «Жуляни»: 61033, м. Харків, вул. Шевченка, буд. 
235, офіс 94, літ. Д-2.

Уманський міськрайонний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання Савченко Діану Олек-
сандрівну, 26.11.1992 року народження, яка прожи-
ває за адресою: вул. Перемоги, 14, с. Кузьмина Гре-
бля Христинівського району Черкаської області, на 
розгляд цивільної справи за позовом Вайпан Лари-
си Петрівни, представник Товстенко К.В. до Савчен-
ко Діани Олександрівни, третя особа: Орган опіки та 
піклування виконавчого комітету Уманської міської 
ради, про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів на утримання дитини. Судове засі-
дання відбудеться 26 квітня 2017 року о 08 год. 20 
хв. у приміщенні Уманського міськрайонного суду за 
адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідачки справа буде розгляну-
та без вашої участі за наявними в ній матеріалами.

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

ПОВІСТКА
Підозрювані

Ясюк Валерій  
Миколайович 21.03.1964 м. Київ, Кловський узвіз, 14/27, кв. 68;

АР Крим, м. Сімферополь, вул. Самокиша, 10а, кв. 21 12014000000000164

Сахелашвілі  
Шалва Анзорович 28.03.1966 АР Крим, м. Сімферополь, вул. Судакська, 4;

АР Крим, Сімферопольський район, с. Мирне, вул. Бєлова, 20 12014000000000164

Кудік Володимир 
Валерійович 17.05.1963 АР Крим, м. Сімферополь, вул. Мічуріна, 8, кв. 43 12014000000000164

Савченко Оксана 
Володимирівна 25.04.1969 АР Крим, м. Сімферополь, вул. Мічуріна, 8, кв. 27 12014000000000164

Повідомленнями у газеті «Урядовий кур’єр» №62 (5931) від 01.04.2017, на офіційному сайті Генеральної прокуратури України, а та-
кож у порядку, передбаченому ст.ст. 133,135 КПК України, Вас викликано до Генеральної прокуратури України для проведення слідчих 
та процесуальних дій на 06.04.2017. Вказаної дати Ви не з’явилися.

07.04.2017, згідно вимог ст.ст. 36, 42, 276—279 КПК України, складено повідомлення про підозру у скоєнні Вами злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке надіслано поштою.

Окрім того, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 278 КПК України, Ви викликаєтесь на 18 квітня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 18 год. 
00 хв. до прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Лукащука С.В. у кабінет №630 
за адресою: вул. Різницька, 13/15, м. Київ (тел. 044-200-78-39) для проведення слідчих та процесуальних дій за Вашою участю як під-
озрюваних.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик 
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимча-

сово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик 
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійсню-

ється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним по-
вістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини сво-
го неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку не-
прибуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчо-
го судді, суду. 

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід. 
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом. 
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної при-

чини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою 
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження. 

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України
 С. Лукащук 

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська пові-
домляє Агафонова Валентина Анатолійовича, 10.07.1986 
р.н., що під головуванням судді Ткаченко Н.В. 27.04.2017 
р. о 14.00 годині відбудеться судове засідання по справі  
№ 201/3475/17 за позовом Авдоніної Анни Володимирівни 
до Агафонова Валентина Анатолійовича (третя особа: Ор-
ган опіки та піклування Соборної районної у м. Дніпрі ради) 
про позбавлення батьківських прав.

Вам необхідно з’явитися в Жовтневий районний суд 
м. Дніпропетровська, (м. Дніпро, вул. Паторжинського, 
буд. 18 а, каб. 17) особисто, або направити свого пред-
ставника з належно оформленим дорученням. Додатково 
роз’яснюємо, що у разі вашої неявки, або неявки вашого 
представника, справа буде розглянута за вашої відсутності.

Крім того, до зазначеної дати, ви можете отримати в суді 
копію позовної заяви з додатками, ознайомитись з матері-
алами справи, т.я. документи суду на вашу адресу вручити 
поштою вам або повнолітнім членам родини не має можли-
вості, через повернення конверта.

Суддя Н. В. Ткаченко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Іванця Тараса Григорови-
ча, остання відома адреса реєстрації: м. Одеса, вул. Жу-
ковського, буд. 40, кв. 4, на даний час, згідно довідки від-
ділу АДР ГУ ДМС України в Одеській області зареєстро-
ваним (знятим з реєстрації) по м. Одесі та Одеській об-
ласті не значиться, по цивільній справі № 523/15770/16-ц 
за позовом Базелюка Анатолія Олександровича до Іван-
ця Тараса Григоровича, Жукова Юрія Вікторовича про 
стягнення матеріальної шкоди завданої злочином.

Судовий розгляд справи відбудеться 16 травня 2017 
року о 14.30 годині, в приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, буд. 68, зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати 
письмові заперечення проти вимог позову та докази на 
їх підтвердження. В разі неявки в судове засідання спра-
ва буде розглянута за відсутності відповідача, на підста-
ві наявних доказів.

Суддя Бузовський В. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає 
в судове засідання відповідачів по справі № 409/2388/16-ц за по-
зовом Макєєва Миколи Івановича до Ярмоленко Світлани Гри-
горівни, Ярмоленко Ірини Віталіївни, неповнолітнього Ярмоленка 
Артема Андрійовича (в інтересах якого діє Ярмоленко Ірина Віта-
ліївна) про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 25.04.2017 року о 13.00 год. 
(резервна дата 10.05.2017 року о 13.00 год.) в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються як відповідачі:
Ярмоленко Світлана Григорівна, останнє відоме місце реє-

страції: м. Луганськ, проїзд 5-й Онєжскій буд. 12;
Ярмоленко Ірина Віталіївна, останнє відоме місце реєстрації: 

м. Луганськ, проїзд 5-й Онєжскій буд. 12;
Ярмоленко Артем Андрійович, останнє відоме місце реєстра-

ції: м. Луганськ, проїзд 5-й Онєжскій буд. 12.
У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх 

відсутності за наявними доказами.
Суддя Максименко О. Ю.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом Т0В «Фінансова компанія 
«Довіра та Гарантія» до Франценюк Ірини Василівни 
про звернення стягнення на предмет іпотеки. Відпо-
відачка по справі Франценюк Ірина Василівна (заре-
єстрована за адресою: 83092, м. Донецьк, вул. Неза-
вісімості, 19/67), викликається на 19 квітня 2017 ро-
ку на 11.30 год. до суду, каб, № 9, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутності.

Суддя М. М. Скиба

Марківський районний суд Луганської області по-

відомляє, що 23.03.2017 року по цивільній справі  

№ 417/3721/17 за позовною заявою Пархомович Ві-

кторії Сергіївни до Пархомович Андрія Васильовича 

про розірвання шлюбу було ухвалено заочне рішен-

ня, позовні вимоги задоволені повністю. 

Суддя Дідоренко А. Е.

В Херсонському міському суді Херсонської облас-

ті 15 травня 2017 року о 09.15 годині в кабінеті № 302 

відбудеться судове засідання по цивільній справі за 

позовом Крамаренка Юрія Миколайовича до Гуляс 

Олени Олександрівни про стягнення боргу. В судове 

засідання викликається як відповідачка Гуляс Олена 

Олександрівна. У разі неявки справу буде розгляну-

то у її відсутності.

Суддя В. В. Прохоренко

Орджонікідзевський районний суд м. Харко-
ва повідомляє Андріяшева Віталія Володимирови-
ча, 23.10.1988 р.н., що 22 травня 2017 року о 10.00 
у приміщенні Орджонікідзевського районного суду 
м. Харкова (пр. Орджонікідзе, 7, каб. 23) відбудеться 
судове засідання по цивільній справі за позовом Буд-
ника Геннадія Володимировича до Андріяшева Віта-
лія Володимировича, про відшкодування шкоди, за-
подіяною дорожньо-транспортною пригодою (спра-
ва №644/8752/16-ц, н.п. 2/644/610/17).

У разі неявки справу буде розглянуто за Вашої від-
сутності.

Суддя Г. В. Матвієвська

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Деревкова Дмитра Олексійовича та Деревкову Окса-
ну Володимирівну як відповідачів у судове засідання для 
розгляду цивільної справи ЄУ № 420/332/17 (Провадження  
№ 2/420/219/17) за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний ощадний банк України» в особі філії Лу-
ганського обласного управління AT «Ощадбанк» про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 18 квітня 2017 року 
о 08 год. 15 хв. (резервна дата судового засідання 10 трав-
ня 2017 року о 08 год. 45 хв.) в приміщенні Новопсковсько-
го районного суду Луганської області за адресою: вул. Укра-
їнська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку у судове засідання Коваленко 
Ірину Олександрівну у цивільній справі № 433/366/17 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Ко-
валенко Ірини Олександрівни про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 25 квітня 2017 ро-
ку о 15.00 годині в приміщенні Троїцького районного 
суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 
5-а, смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає 
як відповідачку Душенковську Тамару Олексіївну за 
позовом Марковської Євгенії Григорівни, Марков-
ського Олександра Анатолійовича, Марковської Єв-
генії Анатоліївни до Душенковської Тамари Олексіїв-
ни про визнання дійсним договору купівлі-продажу. 
Судове засідання відбудеться 20.04.2017 р. о 12 год. 
00 хв. у приміщенні Суворовського районного суду, 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського 
козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі неяв-
ки Душенковської Тамари Олексіївни судове засідан-
ня буде проведене у її відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом Аксьонен-
ко Ілони Володимирівни до Аксьоненка Олександра 
Сергійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Аксьоненко Олександр Сергійович ви-
кликається до каб. № 18 суду на 24 квітня 2017 ро-
ку на 13 годину 00 хвилин для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У разі неявки відповіда-
ча, справа буде розглянута у його відсутності за на-
явними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як 
відповідачку Зав’ялову Наталю Геннадіївну за позо-
вом Шпілінчук Наталії Валеріївни до Зав’ялової На-
талі Геннадіївни про визнання договору купівлі-
продажу недійсним. Судове засідання відбудеться 
29.05.2017 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні Суворов-
ського районного суду. Одеса, вул. Чорноморського 
козацтва, 68, зала судових засідань № 19. У разі не-
явки Зав’ялової Наталі Геннадіївни у судове засідан-
ня, його буде проведене у її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Оріхівський районний суд Запорізької області, що 
розташований за адресою: 70500, Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає в судо-
ве засідання як відповідачку Штода Валентину Ми-
колаївну за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Штода Валентини Миколаївни 
про стягнення заборгованості на 09 годину 00 хвилин 
19 квітня 2017 року. У разі неявки у судове засідання 
справа буде розглянута за її відсутності за наявними 
у справах доказами.

Суддя Л. С. Щербань

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Державний ощадний 
банк України» до Вансович Івана Леонідовича про 
стягнення заборгованості. Відповідач по справі Ван-
сович Іван Леонідович (зареєстрований за адресою: 
85200, м. Дзержинськ, вул. 50 Років Жовтня, 16/11), 
викликається на 25 квітня 2017 року на 10.15 год. до 
суду, каб. № 9, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неяв-
ки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя М. М. Скиба

Оріхівський районний суд Запорізької області, що 
розташований за адресою: 70500, Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає в судо-
ве засідання як відповідача Веселова Олексія Анато-
лійовича за позовом ПАТ «Державний ощадний банк 
України» в особі філії Донецьке обласне управління 
AT «Ощадбанк» до Веселова Олексія Анатолійовича 
про стягнення заборгованості на 11 годину 30 хвилин 
19 квітня 2017 року. У разі неявки у судове засідання 
справа буде розглянута за його відсутності за наяв-
ними у справах доказами.

Суддя Л. С. Щербань

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове 
засідання як відповідача Соловйова Вадима Васильовича, у 
цивільній справі № 522/15799/16-ц за позовом Ніколіна Ігоря 
Михайловича до Бабіча Сергія Олександровича, Соловйова 
Вадима Васильовича, Відділу державної виконавчої служби 
Дарницького районного управління юстиції міста Києва про 
визнання права власності та звільнення майна з-під арешту. 
Судове засідання відбудеться 20 квітня 2017 року о 15.00 го-
дині у залі судових засідань № 223 Приморського районно-
го суду м. Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача у судове засідання суд розгля-
датиме справу за його відсутністю, а також суд зобов’язує 
повідомити про причини такої неявки.

Суддя С. О. Погрібний

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 18 квітня 2017 року о 13.30 годині бу-
де проведено судове засідання у цивільній справі  
№ 310/1262/17 за позовною заявою Гришкової О. В. 
до Гришкова О.Л. про стягнення аліментів.

Суд викликає Гришкова Олега Леонідовича, як від-
повідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі 
неявки відповідача в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Прінь І. П. за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 19 травня 2017 ро-
ку о 09 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна 
справа за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний Ощадний банк України» в особі фі-
лії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Костюченка Олексія Леонідовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Кос-
тюченко О.Л. У разі неявки відповідача справа буде 
розглянута за наявними в ній матеріалами.

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області ви-
кликає Алшиха Махмуда Джудата, як відповідача у цивільній 
справі № 149/2763/16-ц за позовом Адміністрації КЗ «Він-
ницький обласний дитячий будинок «Гніздечко» Вінницької 
обласної ради» в інтересах дітей: Паука Максима Махмуда, 
Базишина Артема Віталійовича до Алшиха Махмуда Джуда-
та, Паук Ірини Василівни, третя особа: Служба у справах ді-
тей Хмільницької РДА, про позбавлення батьківських прав 
та стягнення аліментів, у судове засідання, яке відбудеться 
24 квітня 2017 року о 12.00 год. у приміщенні Хмільницького 
міськрайонного суду за адресою: м. Хмільник, вул. Столяр-
чука, 4. У разі неявки Алшиха Махмуда Джудата справа буде 
розглянута на підставі наявних доказів.

Суддя Олійник І. В.

Оріхівський районний суд Запорізької області, що 
розташований за адресою: 70500, Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає в судо-
ве засідання як відповідача Підгорного Дмитра Во-
лодимировича за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» в особі філії -- Донецьке облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Підгорного Дмитра 
Володимировича про стягнення заборгованості на 09 
годину 30 хвилин 19 квітня 2017 року. У разі неявки в 
судове засідання справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними в ній доказами.

Суддя Л. C. Щербань

Вінницький міський суд Вінницької облас-
ті викликає Ткаченка Олександра Миколайо-
вича, 17.02.1968 року народження, в судо-
ве засідання по справі №127/3537/17 за за-
явою Ткаченко Людмили Анатоліївни, яка 
діє в інтересах малолітніх дітей Ткаченко Ві-
кторії Олександрівни та Ткаченко Вероніки 
Олександрівни, заінтересована особа: Служ-
ба у справах дітей Вінницької міської ради, 
про визнання фізичної особи безвісно від-
сутньою.

Засідання відбудеться 27 квітня 2017 ро-
ку о 14 год. 30 хв. у приміщенні Вінницького 
міського суду Вінницької області за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 (зал судо-
вих засідань №26). У разі неявки справу буде 
розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Волошин С. В.

Бердянським міськрайонним судом, 
що знаходиться за адресою: вул. Кон-
сульська, 64, м. Бердянськ, 28 квітня 
2017 року о 08.30 годині буде проведе-
но судове засідання у цивільній справі 
№310/1212/17 за позовною заявою ПАТ 
«Державний ощадний банк України» в 
особі філії — Донецьке обласне управлін-
ня AT «Ощадбанк» до Рудь С. В. про стяг-
нення заборгованості.

Суд викликає Рудь Сергія Вікторовича, 
як відповідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У 
разі неявки відповідача в судове засідан-
ня, воно буде проведене за наявними ма-
теріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Оболонський районний суд м. Киє-

ва викликає Сойко Іллю Валерійовича, 

останнє відоме місце проживання: вул. 

Б. Старшинова, 19, кв. 139, м. Феодосія, 

АРК, як відповідача по цивільній справі за 

позовом Танцюра В. Є. до Сойко І. В. про 

стягнення суми.

Судове засідання відбудеться 26.06.2017 р. 

об 11.00 год. у приміщенні Оболонського ра-

йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 

вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Оболонський районний суд м. Києва ви-
кликає Орлова Сергія Олександровича, остан-
нє відоме місце проживання: вул. Зої Гайдай, 
б. 6, кв. 10, м. Київ, як відповідача по цивільній 
справі за позовом Орлової О. В., яка діє в сво-
їх інтересах та інтересах неповнолітнього си-
на Орлова А.С. до Орлова С. О., третя особа — 
Оболонський РВ ГУ у м. Києві ДМС України, 
про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 21.04.2017 р. 
о 14.15 год. у приміщенні Оболонського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, 
вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Суддя Херсонського міського суду 
Херсонської області Хайдарова І. О. пові-
домляє про слухання цивільної справи за 
позовною заявою Глушко Аліни Олексіїв-
ни до Бахмач Дениса Дмитровича, третя 
особа без самостійних вимог: Орган опі-
ки та піклування Суворовської районної 
у м. Херсоні ради, про позбавлення бать-
ківських прав, яке відбудеться 25.05.2017 
року о 10.55 годині за адресою: м. Хер-
сон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 807, та 
викликає до суду відповідача: Бахмач Де-
ниса Дмитровича.

У разі неявки в судове засідання відпо-
відача, справа буде розглядатися у вашу 
відсутність.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  +6 +8  +13 Черкаська +1  +6 +9  +14
Житомирська +1  +6 +8  +13 Кіровоградська +2  +7 +10  +15
Чернігівська +1  +6 +7  +12 Полтавська +2  +7 +9  +14
Сумська +1  +6 +7  +12 Дніпропетровська +2  +7 +10  +15
Закарпатська +1  +6 +11  +16 Одеська +3  +8 +14  +19
Рівненська +1  +6 +8  +13 Миколаївська +3  +8 +13  +18
Львівська +1  +6 +9  +14 Херсонська +3  +8 +12  +17
Івано-Франківська +1  +6 +10  +15 Запорізька +2  +7 +12  +17
Волинська +1  +6 +8  +13 Харківська +2  +7 +9  +14
Хмельницька +1  +6 +9  +14 Донецька +2  +7 +12  +17
Чернівецька +1  +6 +10  +15 Луганська +2  +7 +12  +17
Тернопільська +1  +6 +9  +14 Крим +4  +9 +12  +17
Вінницька +2  +7 +9  +14 Київ +4  +6 +10  +12

Укргiдрометцентр

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

КІНО — БУДЕ! Київ, 
тут і зараз. 27-річні не ге-
рої намагаються зроби-
ти складний вибір в умо-
вах героїчного часу. Ан-
тон, музикант-вундеркінд, 
що не впорався з покла-
деними на нього сподіван-
нями, повертається додо-
му після двох років навчан-
ня у Швейцарії й піврічного 
лікування алкогольної за-
лежності у психоневроло-
гічному диспансері під Ки-
євом. Катя, одна з тисяч ді-
вчат, що винаймають кім-
нати в кам’яних джунглях 
Троєщини і шукають себе, 
завтра має летіти в Берлін 
по «нове життя». Випадко-
ва зустріч змінює все…

Психологічну драму 
«Стрімголов» українсько-
го режисера Марини Сте-
панської відзначили на 
Вільнюському міжнарод-
ному кінофестивалі Kino 
PAVASARIS.

Картина перемогла в 
секції Comming Soon New 
Talents у межах індустрі-
альної платформи Meeting 
Point Vilnius, повідомив 

на своїй сторінці у Фей-
сбуці актор, політик, голо-
ва Держкіно  Пилип Іллєн-
ко, зазначає медіа-портал 
української діаспори. 

Як приз Марина Степан-
ська отримала змогу пока-
зати фільм на Каннському 
кіноринку.

За словами режисера 
й автора сценарію стріч-
ки Марини Степанської, 
це перша нагорода фільму 
«Стрімголов», який ще пе-
ребуває на завершальній 
стадії виробництва. Карти-
ну створюють за підтрим-
ки Держкіно України. Для 
Степанської це повноме-
тражний дебют.

Meeting Point Vilnius — 
одна з найбільших кінопо-
дій Європи, яка цього ро-
ку проходила з 4 по 6 квіт-
ня в межах Вільнюсько-
го міжнародного кінофес-
тивалю Kino PAVASARIS. 
У секції Coming Soon New 
Talents кінематографісти-
дебютанти представили 
свої найновіші роботи най-
кращим кінопрофесіона-
лам Європи.

В українському кінопро-
каті драма «Стрімголов» 
вийде вже цього року.

Микола ПЕТРУШЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

І знову цвістимуть ка-
штани. Та не прості. У 

столичному Українсько-
му домі 3 червня відбу-
ватиметься фінал XVII 
Міжнародного конкурсу 
молодих дизайнерів «Пе-
черські каштани», який 
проводять за підтримки 
Міністерства освіти і  на-
уки.

Започаткував його Ки-
ївський національний 
університет технологій 
та дизайну. То був вибух 
творчої ініціативи й енер-
гії творчої молоді та їхніх 
наставників. Конкурс од-
разу набув популярності 
не лише в Києві. На цвіт 
«Печерських каштанів», 
як бджілки, зліталися мо-
лоді таланти не лише з 
України, а й закордоння. 
Набутки творчого завзят-
тя впроваджували в інду-
стрію моди. 

За 16 років проведен-
ня конкурсу його учасни-
ками стали понад 5 тисяч 
молодих митців із 20 кра-
їн. Переможених у ньо-
му не було. Це вплинуло 
на те, що міжнародні екс-
перти внесли Київський 

національний універси-
тет технологій та дизайну 
до ТОП-100 кращих ди-
зайнерських шкіл світу. 

Член журі попередньо-
го конкурсу експерт мо-
ди Анжела Долженко бу-
ла на подібних конкурсах 
у багатьох країнах.

— Відповідально заяв-
ляю, — каже, — що рі-
вень 16-го конкурсу «Пе-
черські каштани» вищий 
за побачений за кордоном. 
Особливо це радує тому, 
що роботи демонстрували 
студенти. Отже, Україна 
має майбутнє. Колекції не 
просто хороші, а профе-
сійні. З ними можна смі-
ливо виходити на найпре-
стижніші світові конкур-
си. Пройшовши гарт кон-
курсом, молоді дизайнери 
не понизять планку вимог 
до себе і визначатимуть 
шлях розвитку індустрії 
моди. Вони, я перекона-
на, здатні очолити інду-
стрію моди в Європі. «Пе-
черські каштани» — крок 
до цього.

Як зазначає прези-
дент конкурсу — ректор 
КНУТД академік НАПН 
Іван Грищенко, мета зма-
гання — реалізація твор-
чого потенціалу студен-

тів — дизайнерів одягу, 
взуття, аксесуарів, тек-
стильних виробів, фото 
та відео, а також надан-
ня їм можливості проде-
монструвати результати 
творчості широкому за-
галу фахівців, зміцнити 
і розширити зв’язки між 
професіоналами України 
та закордоння.

Конкурс вийшов зі стін 
університету на сцену 
столичного Українського 
дому. Але й там уже за-
тісно. Фахівці стверджу-
ють, що доробок моло-
ді варто демонструвати 
й за кордоном. Для цього, 
звісно, потрібна держав-
на підтримка. Нині бо  все  
— на ентузіазмі небайду-
жих людей. 

Важливо, що підпри-
ємці зрозуміли важли-
вість підтримки твор-
чої молоді. На минуло-
му конкурсі вони вруча-
ли переможцям те, що по-
трібно для подальшої ро-
боти. Адже виготовлен-
ня колекції потребує пев-
них затрат. Зрозуміло, що 
ні університет, ні студен-
ти коштів на матеріали не 
мають. Тож ректор закли-
кав усіх, хто має матеріа-
ли для виготовлення то-

варів індустрії моди, ді-
литися ними зі студента-
ми. Такий внесок повер-
неться сторицею. 

І це вже відчули на сто-
личному ПАТ «Чинбар», 
Вінницькій швейній фа-
бриці «Володарка», Укра-
їнській асоціації хутрови-
ків, ТОВ «Дана» та інших 
підприємствах, які не ли-
ше допомагають студен-
там, а виступають парт-
нерами конкурсу.

«Наше виробництво, 
— каже керівник ПАТ 
«Чинбар» Віктор Ліщук, 
— і Київський національ-
ний університет техноло-
гій та дизайну — як одна 
сім’я. Адже 90% працю-
ючих на підприємстві — 
випускники КНУТД. Усі 
найсучасніші технології, 
які використовуємо, — 
розробки вчених універ-
ситету». 

Тож конкурс «Печер-
ські каштани» — не лише 
підсумок зробленого сту-
дентами. Це початок до-
роги в майбутнє. Як його 
учасників, так й індустрії 
моди загалом. Днями  орг-
комітет «Печерських ка-
штанів» затвердив парт-
нером конкурсу й «Уря-
довий кур’єр».    

«Печерські каштани» 
квітують талантами 
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА. «Урядовий кур’єр» став партнером 
конкурсу дизайнерів

Українську стрічку відзначили у Вільнюсі  
й покажуть у Каннах

Школярі 
аналізуватимуть  
Чичибабіна

                       Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

НОВІ ВИДАННЯ. Харківські школи  поповнилися худож-
ньою літературою. Кожна ЗОШ отримала  майже 70 на-
йменувань книжок, а загальний обсяг нових надходжень — 
понад 12 тисяч примірників. Як розповів генеральний ди-
ректор  видавництва «Фоліо», яке надрукувало ці книжки, 
Олександр Красовицький, уперше за багато років у місті 
передбачено бюджетні кошти на те,  щоб  учні загальноос-
вітніх шкіл змогли  отримати нову художню літературу.

«Серед нових видань — ті, які потрапили у шкільну про-
граму останніми роками: твори Івана Багряного, Василя 
Барки, Богдана-Ігоря Антонича. Є й перекладні класичні 
твори, яких, на жаль, часто нема у шкільних бібліотеках, 
наприклад «Мобі Дік» Генрі Мелвілла. Ми звернули увагу 
на харківську літературу. Прикладом — збірка «Вибрані  
вірші» Бориса Чичибабіна, відомого харківського пое-
та. Школярі отримали видання, в якому представлено йо-
го творчість у різні періоди. Гадаю,  це перший крок, який 
дасть змогу  за  кілька років зробити так, щоб харківські 
школярі мали сучасну літературу, а не лише  ту, яка потра-
пила у бібліотеки в радянський період», — зазначив Олек-
сандр Красовицький.

Завідувач бібліотеки Харківської загальноосвітньої шко-
ли №150, у якій відбулася презентація нових видань,  Іри-
на Гуцу повідомила, що протягом багатьох років шкільні бі-
бліотеки не поповнювалися ні художньою, ні довідковою лі-
тературою. 

«Нові видання до нас потрапляли тільки завдяки ак-
ції «Подаруй книгу бібліотеці», яка щороку відбувається в 
школі. Тепер ми отримали книжки, які відповідають новій 
програмі. Це дуже важливо, тому що програма змінюється, 
а в бібліотеках таких книжок немає. Дітей у нас багато — 
майже тисяча, а книжковий фонд старий, тому будь-яке но-
ве надходження для нас дуже цінне, а тим паче таке», — на-
голосила Ірина Гуцу.

Крім художньої літератури, харківські школи отримали 
книжки із серії «Патріотична бібліотека», до  якої  увійшли 
видання з історії України, про видатних особистостей, наці-
ональну культуру тощо.

Режисер Марина Степанська каже:  її фільм про кохання 
під час…
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