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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Г’Ю МІНГАРЕЛЛІ:       «Уявлення про 
Україну в Західній Європі 

не має нічого спільного 
з реальністю великою 

мірою через пропаганду 
та  дезінформаційну 

активність,  
яку проводили  

в Європі».

Єдиний захист  
від кору — вакцинація

ПАНАЦЕЯ. Торік в Україні на кір захворіли 4,782 тисячі осіб, 
з них 75% — діти.  Як заявила вчора на  прес-конференції в 
Українському кризовому медіа-центрі виконувач обов’язків міні-
стра охорони здоров’я Уляна Супрун, із загальної кількості хво-
рих на кір у 86%  не було щеплення проти цього вірусного за-
хворювання.

«В Україну вірус кору потрапив з Румунії, де також низький 
рівень вакцинації. Лікування кору не існує. Помирає один з 900 
людей, які хворіють на кір. Єдиний захист — вакцинація. В Укра-
їні нині спалах кору, бо було зруйновано захисний щит — за-
гальну вакцинацію. Спалах був неминучим. За останні півроку 
від кору померли 6 осіб — 4 дитини та 2 дорослих. Усі випадки 
зафіксовано в Одеській області», — зазначила Уляна Супрун.

Вона наголосила, що  в Україні достатньо якісної бельгійської 
вакцини проти кору, і закликала дитячих лікарів пояснювати не-
обхідність вакцинації проти вірусних хвороб, застерегла від ви-
дачі підроблених довідок про щеплення. 

30 дизельних локомотивів 
передасть Україні в межах 

проекту модернізації Укрзалізниці 
американська компанія  

General Electric Transportation 

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО. Сонячний камінь  
на Рівненщині нелегально добувають навіть узимку

Голова Представництва ЄС у Києві про негативний вплив 
дезінформації на імідж нашої держави за кордоном
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

Протягом року Миколаївська 
об’єднана територіальна 
громада Білопільського 
району на Сумщині зміцніла 
економічно та соціально

Розпорядження 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
перенесення робочих 
днів у 2018 році»

ДОКУМЕНТИ 

Приклад польської реформи
ДОСВІД. Аналіз законодавства наших західних сусідів показує, як уникнути небезпек, 
пов’язаних із запровадженням ринку орних земель

Володимир КОЛЮБАКІН, 
«Урядовий кур’єр»

Питання ринку землі хоч і від-
кладено з подовженням мо-

раторію, однак не втратило го-
строти. Мало того, прихильни-
ки негайного запровадження 

цього ринку торік залишили не 
з’ясованими на законодавчому 
рівні деякі питання. Такими во-
ни лишаються і дотепер. 

У разі запровадження ринку 
землі господар прагнутиме ви-
купити ділянки, які обробляє, 
щоб вони не дісталися конку-

рентам. Конкуренти чинитимуть 
так само. Нині, коли господар-
ства поки що користуються ли-
ше орендованою землею, за неї 
точаться битви, і не лише в пере-
носному сенсі. Якщо сільгосппід-
приємство обробляє цілісний зе-
мельний масив, воно не зацікав-

лене, щоб у нього вклинилися ді-
лянки, які обробляє хтось інший. 
Але і той, і інший теж не сидить 
склавши руки: переманює пайо-
виків вищою орендною платою, 
подекуди обманом, фальшиви-
ми обіцянками, а інколи й при-
мусом. 

З ринком землі ще гостріше 
постане небезпека, яку вже ма-
ємо: черезсмужжя, або ж «шах-
матка». Конкурент або спеку-
лянт, щоб відтягати землі у ве-
ликого аграрного підпри-
ємства, зовсім не мусить 
скуповувати їх всі. 

І знову  
про бурштин
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської обл. (адреса суду: 28000, Кіровоградська обл., м. 
Олександрія, вул. Першотравнева, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  05.02.2018 о 09:00 до Протасовицький Володимир 
Григорович (останнє відоме місце реєстрації: 28054, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Добро-
надіївка, вул. Першотравнева, буд.14) справа № 398/1680/17, суддя Голосеніна Т. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута 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 про-
ведення судового засідання.

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської обл. (адреса суду: 28000, Кіровоградська 
обл., м. Олександрія, вул. Першотравнева, 30) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться 05.02.2018 об 11:00 до За-
вгородний Валерій Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 28042, Кіровоградська обл., Олек-
сандрійський р-н, с. Нова Прага, вул. Садова, буд. 74) справа № 398/3509/17, суддя Бугайченко Т. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа бу-
де розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Диплом магістра КВ №27294043 

від 25.06.2005 року та додаток 

до диплому, видані КНУ 

ім. Т. Шевченка на ім’я

 Мензатова Ленура Шейхіслям огли, 

вважати втраченими.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А 
(каб. № 303), викликає на 30.01.2018 року о 13 год. 00 хв. відповідача Альохіна Вади-
ма В’ячеславовича по справі за позовом Кабіщер Дар’ї Леонідівни до Альохіна Вади-
ма В’ячеславовича, третя особа: Кабіщер Володимир Геннадійович, про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі неявки відповідача справа роз-
глядатиметься за його відсутністю.

Суддя В. О. Волошин

Пустомитівський районний суд Львівської обл. (адреса суду: 81100, Львівська обл., м. Пусто-
мити, вул. Івана Кандиби, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнен-
ня заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  09.03.2018 о 12:00 до Хім’як Сергій Валері-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 81115, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино,  
пр. Вельського, буд. 1, кв. 15) справа № 450/2574/17, суддя Данилів Є. О.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа бу-
де розглянута за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублі-
куванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про 
час, день та місце проведення судового засідання.

Втрачене свідоцтво 

про право власності на житло № 62 

від 27.01.1993 року, видане на ім’я 

Єфанова Миколи Несторовича, відділом 

приватизації житла Подільської РДА, 

вважати недійсним.

Суддею Октябрського районного суду міста Полтави  
Микитенком  В.  М., відповідно до ухвали у справі № 554/3229/17, 
здійснюється спеціальне судове провадження, згідно гла-
ви 24-1, п. 20-1 Перехідних положень КПК України, за матері-
алами досудового розслідування  кримінального проваджен-
ня № 42016171010000045, за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27,  
ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 368-3, ч. 2 ст. 369-2 КК України, сто-
совно Вергелеса В. В., який переховується від органів слідства та 
суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та ого-
лошений у міжнародний розшук.

У зв’язку із викладеним, Вергелес Василь Володими-
рович (23.05.1964 р.н., останнє відоме місце проживання:  
м. Полтава, вул. Короленка, 17, кв. 9) викликається як обви-
нувачений у судове засідання, яке відбудеться 22.01.2018 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин в Октябрському районному суді  
м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5,  
каб. 48.

Виштеюнас Світлана Михайлівна та Виштеюнас Володи-
мир Геннадійович, зареєстровані за адресою: м. Київ, вул. 
Срібнокільська, 8-а, кв. 178, викликаються як відповідачі 
Дарницьким районним судом м. Києва в судове засідання, 
яке відбудеться 13 березня 2018 року о 14 год. 30 хв. у ци-
вільній справі за позовом Сіробаби Олександра Олександро-
вича до Виштеюнас Світлани Михайлівни, Виштеюнаса Во-
лодимира Геннадійовича, Відділу з питань реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб Дарницької район-
ної державної адміністрації про визнання осіб такими, що 
втратили право користування житловим приміщенням та 
зняття з реєстраційного обліку.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді  
Леонтюк Л. К. у приміщенні Дарницького районного суду 
м. Києва за адресою: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 
7/13, зал 6.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа бу-
де розглянута в їхню відсутність з урахуванням наявних у ній 
доказів відповідно до чинного законодавства.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми 
знаходиться цивільна справа № 591/6832/17, прова-
дження № 2/591/711/18 за позовом Кошман Мари-
ни Олегівни до Моргунова Сергія Михайловича про 
стягнення пені за несплачені аліменти.

Зарічний районний суд м. Суми викликає до суду 
відповідача Моргунова Сергія Михайловича, остан-
нє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Гераси-
ма Кондратьєва, буд. 167, кв. 19, на 29 січня 2018 ро-
ку о 09.00 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Заріч-
ного районного суду м. Суми за адресою: м. Суми, 
вул. Академічна, 13, каб. № 302, 3 поверх, головую-
чий суддя Шелєхова Г. В.

У разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ва буде розглянута в його відсутність.

Краматорський міський суд Донецької області розгля-
дає цивільну справу № 234/4494/17 за позовом Публічного 
акціонерного товариства «ФІДОБАНК» до Ковальчука Ан-
дрія Анатолійовича, Островської Галини Анатоліївни про 
стягнення заборгованості за кредитним договором під за-
ставу рухомого майна № 207-В від 16.05.2007 року.

Викликаються відповідачі: Ковальчук Андрій Анатолі-
йович, Островська Галина Анатоліївна на 26 січня 2018 ро-
ку о 14.00 годині для участі в судовому засіданні, яке від-
будеться в приміщенні Краматорського міського суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 23/3.

Відповідачам пропонується надати свої заперечен-
ня відповідно до ст. 180 ЦПК України, у запереченні від-
повідач викладає свої пояснення, міркування і аргумен-
ти щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояс-
нень, міркувань і аргументів і мотиви їх визнання або від-
хилення.

Суддя Л. І. Переверзева 

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває цивільна справа  
№ 367/6967/16-ц за позовом Першого заступника прокурора Київської області в інтересах 
держави в особі Кабінету Міністрів України до Шабуніна Віктора Олексійовича, треті особи: 
Міністерство екології та природних ресурсів України, Національний природний парк «Голо-
сіївський», про витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння. Суд ви-
кликає на 23.01.2018 р. о 09.30 год. Шабуніна Віктора Олексійовича як відповідача. Явка 
обов’язкова.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває цивільна справа  
№ 367/6970/16-ц за позовом Першого заступника прокурора Київської області в інтересах 
держави в особі Кабінету Міністрів України до Куниці Данііла Вікторовича, треті особи: Мі-
ністерство екології та природних ресурсів України, Національний природний парк «Голосіїв-
ський», про витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння. Суд викликає 
на 23.01.2018 р. о 10.00 год. Куницю Данііла Вікторовича як відповідача. Явка обов’язкова.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває цивільна справа  
№ 367/2316/17 за позовом Першого заступника прокурора Київської області в інтересах дер-
жави в особі Кабінету Міністрів України до Дворянової Нелі Андріївни, треті особи, які не за-
являють самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача: Міністерство екології та 
природних ресурсів України, Національний природний парк «Голосіївський», про витребу-
вання земельної ділянки з чужого незаконного володіння. Суд викликає на 23.01.2018 р. о 
12.30 год. Дворянову Нелю Андріївну як відповідачку. Явка обов’язкова.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває цивільна справа  
№ 367/8904/16-ц за позовом Першого заступника прокурора Київської області в інтересах 
держави в особі Кабінету Міністрів України до Киби Максима Вікторовича, треті особи: Мі-
ністерство екології та природних ресурсів України, Національний природний парк «Голосіїв-
ський», про витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння. Суд викликає 
на 23.01.2018 р. о 16.30 год. Кибу Максима Вікторовича як відповідача. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області О. В. Стадченко знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 233/4604/17 за обвинуваченням Пастухова Андрія Олексійови-
ча, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 
368 КК України, який зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, буд. 168, кв. 152, мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Незалежності, буд. 
282, кв. 48.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайнного суду До-
нецької області від 3 січня 2018 року розгляд кримінального прова-
дження за обвинуваченням Пастухова Андрія Олексійовича прово-
диться в порядку спеціального судового провадження (in absentia) за 
відсутності обвинуваченого.

Суд викликає обвинуваченого Пастухова Андрія Олексійовича у 
підготовче судове засідання на 24 січня 2018 року о 10 годині 30 хви-
лин, яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонно-
го суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костян-
тинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. №17.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташований за 
адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає криміналь-
не провадження за обвинуваченням: Почерніна Євгена Миколайови-
ча, 26.03.1983 року народження, у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Почернін Є. М. (зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Авдіївка, квартал Ювілей-
ний, 10/6), викликається на 24.01.2018 року о 09.00 год. до суду, каб.  
№ 10, для участі у розгляді справи по суті, головуючий  
суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здійснюва-
тися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується 
від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпо-
відальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у між-
державний та/або міжнародний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 
інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, обвинуваче-
ний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області О. В. Стадченко знаходиться кримінальне проваджен-
ня № 242/2268/17 за обвинуваченням Єремєєва Петра Валерійови-
ча, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, зареєстрований та проживає за останньою ві-
домою адресою: Миколаївська область Миколаївського району, смт 
Ольшанське, вул. Леніна, 9/73.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області від 9 січня 2018 року розгляд кримінального прова-
дження за обвинуваченням Єремєєва Петра Валерійовича проводить-
ся в порядку спеціального судового провадження (in absentia) за від-
сутності обвинуваченого.

Суд викликає обвинуваченого Єремєєва Петра Валерійовича у під-
готовче судове засідання на 30 січня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, 
яке відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. №17.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№157) розглядає кримінальне провадження №242/3975/16-к 
за обвинуваченням Романова Романа Миколайовича у скоєн-
ні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 258-3,  
ч. 2 ст. 364 КК України. Обвинувачений Романов Роман Ми-
колайович, 24.09.1968 р.н., зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Столбуна, буд. 3, викли-
кається до суду на 11 годину 00 хвилин 23 січня 2018 ро-
ку (корп. № 1, каб. №12), для участі у підготовчому судовому 
засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим 
та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудо-
вого розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

В провадженні Іванківського районного суду Київської області пере-
буває цивільна справа за позовом керівника Броварської місцевої про-
куратури Котяша А. І. в інтересах держави в особі Київського обласного 
та по м. Києву управління лісового господарства, Державного підпри-
ємства «Іванківське лісове господарство» до Іванківської РДА Київської 
області, Санжаровського Андрія Євгеновича, Личака Олександра Юрі-
йовича, Бевзюка Владислава Валерійовича, Андрієва Олександра Вале-
рійовича, Ледовського Володимира Павловича, Сперчуна Лорана Воло-
димировича про визнання незаконним та скасування розпорядження 
Іванківської РДА, визнання недійсними державних актів на право при-
ватної власності на земельні ділянки, витребовування земельних діля-
нок з чужого незаконного володіння. Відповідачі по справі: Сперчун Ло-
ран Володимирович, Личак Олександр Юрійович, Санжаровський Ан-
дрій Євгенович викликаються до Іванківського районного суду Київ-
ської області на 23 січня 2018 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 
Київська область, Іванківський район, смт Іванків, вул. Івана Проску-
ри, буд. 14а, для участі в підготовчому судовому засіданні. З опубліку-
ванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідомлени-
ми про дату, час і місце розгляду справи. У разі неявки відповідачі по-
винні повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їхньої відсутності.

Суддя Н. П. Слободян

В провадженні Іванківського районного суду Київської області перебуває ци-
вільна справа за позовом керівника Броварської місцевої прокуратури Котяша А. І. в 
інтересах держави в особі Київського обласного та по м. Києву управління лісово-
го господарства, Державного підприємства «Іванківське лісове господарство» до 
Іванківської РДА Київської області, Єфіменка Богдана Ігоровича, Верозуба Євге-
на Анатолійовича, Кадини Олександра Степановича, Сердюка Артура Андрійовича, 
Сизонова Миколи Миколайовича, треті особи, що не заявляють самостійних ви-
мог щодо предмета спору, на стороні відповідача, сектор з питань державної ре-
єстрації нерухомого майна та бізнесу Іванківської РДА, Нагорний Віталій Анатолі-
йович, про визнання незаконним та скасування розпорядження Іванківської РДА, 
визнання недійсними державних актів на право приватної власності на земельні 
ділянки, скасування рішення про реєстрацію прав та їх обтяжень, витребовування 
земельних ділянок з чужого незаконного володіння. Відповідачі по справі: Кади-
на Олександр Степанович, Єфіменко Богдан Ігорович, третя особа: Нагорний Віта-
лій Анатолійович викликаються до Іванківського районного суду Київської області 
на 23 січня 2018 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: Київська область, Іванків-
ський район, смт Іванків, вул. Івана Проскури, буд. 14а, для участі в підготовчому 
судовому засіданні. З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі та тре-
тя особа вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи. У ра-
зі неявки відповідачі та третя особа повинні повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Н. П. Слободян

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів  

АТ «Дельта Банк»:
організатори торгів:

Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale
Номер лота: F11G9252- F11G9254

F11G9256-F11G9262
F11G9263- F11G9272

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:

22.01.2018; 31.01.2018;  
09.02.2018; 20.02.2018;
01.03.2018; 13.03.2018;  
22.03.2018; 02.04.2018.

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/31793-asset-sell-id-147344
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/31740-asset-sell-id-147056
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/31806-asset-sell-id-147379

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Гу-
біна Владислава Валерійовича, 08.12.1974 року народження, 
як обвинуваченого на 15.00 годину 25.01.2018 року по кримі-
нальному провадженню № 644/5100/17; №/п 1-кп/644/552/17 у 
відношенні Губіна Владислава Валерійовича, обвинуваченого 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК 
України. Місцезнаходження суду: м. Харків, просп. Архітектора 
Альошина, 7, каб. № 23.

Суддя Г. В. Матвієвська

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

Обвинувачений Фоменко Євген Анатолійович, 21 листопа-
да 1975 року народження, викликається о 14.30 годині 23 січ-
ня 2018 року до Куп’янського міськрайонного суду Харківської 
області за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 1-го 
Травня, 27-а, для проведення судового засідання у проваджен-
ні №1-кп/628/88/17, справа №628/3812/16-к. Поважні причини 
неприбуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені стат-
тями 139, 223 КПК України.

Суддя Н. В. Цендра

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває цивільна спра-
ва за позовом Першого заступника прокурора Київської області в інтересах держави 
в особі Кабінету Міністрів України до Бакуменко Олени Геннадіївни, треті особи, які не 
заявляють самостійні вимоги на предмет спору на стороні позивача: Міністерство еко-
логії та природних ресурсів України, Національний природний парк «Голосіївський», 
про витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння.

Суд викликає на 24.01.2018 р. о 09.30 год. Бакуменко Олену Геннадіївну як відпові-
дачку. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинів-
ка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне провадження 
№ 233/6164/17 за обвинуваченням Федоренка C. M. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений: Федоренко Сергій Миколайович, 12.09.1959 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Рєпіна, 2-й проїзд, б. 17-А, кв. 6, 
м. Макіївка, вул. Єрмака, б. 18, викликається до суду на 13.00 год. 2 лютого 2018 ро-
ку (корп. № 2, каб. №18), для участі в судовому засіданні. Ухилення від явки на ви-
клик суду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний 
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження. 

Суддя А. І. Міросєді

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області 
О. В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження № 766/5095/17 за обвинува-
ченням Шестакова Костянтина Вікторовича, 24 січня 1976 року народження, у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, який 
зареєстрований та мешкає за адресою: м. Херсон, вул. Димитрова, буд. 18-Б, кв. 6.

Суд викликає обвинуваченого Шестакова Костянтина Вікторовича в судове за-
сідання на 25 січня 2018 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області  
О. В. Стадченко знаходиться кримінальне провадження № 233/5869/17 за обвину-
ваченням Семенової Тетяни Вікторівни, у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, яка мешкає за адресою: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Міжнародна, 40/12.

Суд викликає обвинувачену Семенову Тетяну Вікторівну в підготовче судове за-
сідання на 2 лютого 2018 року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться в приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. №17.

Явка обвинуваченої в підготовче судове засідання обов’язкова.
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ОГОЛОШЕННЯ
Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-

ті викликає як обвинуваченого Жевлакова Сергія Ва-
сильовича (останнє відоме місце реєстрації: Луган-
ська область, м. Стаханов, вул. Ленінградська, 3/2) 
у судове засідання з розгляду кримінальної спра-
ви №428/1123/16-к за обвинуваченням Жевлакова 
Сергія Васильовича за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 25 січня 2018 
року о 10 годині 40 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинуваченого Гречки Бориса Анатолі-
йовича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 27/148) 
у судове засідання з розгляду кримінальної спра-
ви №428/3878/17 за обвинуваченням Гречки Бориса 
Анатолійовича за ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке відбу-
деться 25.01.2018 року о 09 годині 20 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Сєвєродонецький міський суд Луганської області 
викликає як обвинуваченого Корчагіна Павла Петро-
вича (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Лисичанська, 5б/100) 
у судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/8457/16-к за обвинуваченням Корчагіна Пав-
ла Петровича за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28,  
ч. 1 ст. 357 КК України, яке відбудеться 25.01.2018 
року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинувачену Могильну Олену Іванів-
ну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська об-
ласть, м. Ровеньки, вул. Чехова, 20/2 ) у судове засі-
дання з розгляду кримінальної справи №428/8299/17 
за обвинуваченням Могильної Олени Іванівни за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 25.01.2018 ро-
ку о 09 годині 40 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Селидівський міський суд Донецької області 
(85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) на виконання 
доручення Словацького суду про вручення судових 
документів, на підставі Європейської конвенції про 
взаємну допомогу в кримінальних справах 1959 p., 
здійснює виклик Маслова Сергія, адреса якого за-
значена: Донецька область, м. Донецьк, вул. Набе-
режна, б. 26, на 23.01.2018 р. о 10.30 год. до суду, 
для вручення судових документів.

З опублікуванням оголошення про виклик, Мас-
лов Сергій вважається повідомленим про дату, час і 
місце розгляду окремої процесуальної дії.

Суддя Пирогова Л. В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як обвинувачену Коваль Олену Леоні-
дівну (останнє відоме місце реєстрації: Луганська 
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 101/6) у 
судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/8456/16-к за обвинуваченням Коваль Олени 
Леонідівни за ч. 3 ст. 368 КК України, яке відбудеться 
25.01.2018 року о 10 годині 00 хвилин у приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

Суддя В. М. Олійник

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області 
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносо-
ва, №157) розглядає кримінальне провадження №233/66/17 
за обвинуваченням Чемеса О. Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 
р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Кура-
хівка, вул. Первомайська, буд. 15, фактично мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Гірник, вул. Котовського, буд. 
34/32, викликається до суду на 10 годину 00 хвилин 30 січ-
ня 2018 року (корп. № 1, каб. №12), для участі в судовому за-
сіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового 
розслідування чи спеціального судового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті викликає як обвинуваченого Анісімова Олек-
сія Ігоровича (останнє відоме місце реєстрації: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Лянгузова, 2) у 
судове засідання з розгляду кримінальної справи 
№428/9550/16-к за обвинуваченням Анісімова Олек-
сія Ігоровича за ч. 2 ст. 262, ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 25.01.2018 року о 10 годині 40 
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 
19.

Суддя В. М. Олійник

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом Маріупольської міської 
ради до Шапора Олега Олексійовича про звільнення 
самовільно зайнятої земельної ділянки та приведен-
ня її у придатний для використання стан.

Відповідач у справі — Шапор Олег Олексійович 
викликається на 31 січня 2018 року о 08.30 годині 
до Орджонікідзевського районного суду міста Марі-
уполя Донецької області, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 
розглядає кримінальну справу за обвинуваченням Яновсько-
то Віктора Вікторовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Обвинуваченому Яновському Віктору Вікторовичу, 
25.08.1988 року народження, уродженцю м. Дружківка До-
нецької області, який проживає за адресою: вул. Перемо-
ги, 32, с. Щербинівка, м. Торецьк Донецької області, необ-
хідно з’явитися в підготовче судове засідання, яке призна-
чено на 30 січня 2018 року о 14.00 годині в приміщення Кра-
маторського міського суду Донецької області за вищевказа-
ною адресою.

Головуючий суддя Лутай A. M.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне прова-
дження за обвинуваченням Горбунова Ігоря Вікторо-
вича, у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Горбунов Ігор Вікторович, 
11.10.1986 р.н., останнє місце реєстрації якого: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Купріна, 1/216, ви-
кликається на 30.01.2018 року о 10.00 год. до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для 
участі у розгляді кримінального провадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Краматорський міський суд Донецької області 
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ма-
яковського, 21) розглядає кримінальне провадження 
за обвинуваченням Семергея Володимира Івановича 
за ст.ст. 258-3 ч. 1, 368 ч. 3 КК України. На підготов-
че судове засідання по справі, яке призначено на 30 
січня 2018 року о 16.00 годині, викликається обвину-
вачений: Семергей Володимир Іванович, 04.10.1963 
року народження, останнє відоме місце реєстрації: 
вулиця Гастрономічна, 13/7, м. Донецьк Донецької 
області.

Суддя Лутай A. M.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 3 листопада 2016 року розгляну-

то цивільну справу № 409/2439/16-ц за позовною за-

явою Публічного акціонерного товариства «Альфа-

Банк» до Смелянської Світлани Володимирівни про 

стягнення заборгованості та винесено заочне рішен-

ня, яким позовні вимоги задоволено в повному об-

сязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 3 листопада 2016 року розгляну-

то цивільну справу № 409/2442/16-ц за позовною за-

явою Публічного акціонерного товариства «Альфа-

Банк» до Лавенюка Олександра Володимировича 

про стягнення заборгованості та винесено заочне рі-

шення, яким позовні вимоги задоволено в повному 

обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 2 листопада 2016 року розгляну-

то цивільну справу № 409/2282/16-ц за позовною за-

явою Публічного акціонерного товариства «Альфа-

Банк» до Гарькавої Вікторії Леонідівни про стягнен-

ня заборгованості та винесено заочне рішення, яким 

позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 3 листопада 2016 року розгляну-

то цивільну справу № 409/2302/16-ц за позовною за-

явою Публічного акціонерного товариства «Альфа-

Банк» до Карнаухова Олександра Геннадійовича про 

стягнення заборгованості та винесено заочне рішен-

ня, яким позовні вимоги задоволено в повному об-

сязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 2 листопада 2016 року розгляну-

то цивільну справу № 409/2271/16-ц за позовною за-

явою Публічного акціонерного товариства «Альфа-

Банк» до Шаповалова Олексія Івановича про стяг-

нення заборгованості та винесено заочне рішення, 

яким позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 10 листопада 2016 року розгляну-

то цивільну справу № 409/2321/16-ц за позовною за-

явою Публічного акціонерного товариства «Альфа-

Банк» до Воронкова Ігоря Сергійовича про стягнен-

ня заборгованості та винесено заочне рішення, яким 

позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 16 листопада 2016 року розгляну-

то цивільну справу № 409/2266/16-ц за позовною за-

явою Публічного акціонерного товариства «Альфа-

Банк» до Кондрачука Дмитра Олександровича про 

стягнення заборгованості та винесено заочне рішен-

ня, яким позовні вимоги задоволено в повному об-

сязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 2 листопада 2016 року розгляну-

то цивільну справу № 409/2279/16-ц за позовною за-

явою Публічного акціонерного товариства «Альфа-

Банк» до Приймак Наталії Вікторівни про стягнен-

ня заборгованості та винесено заочне рішення, яким 

позовні вимоги задоволено в повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-

ті повідомляє, що 2 листопада 2016 року розгляну-

то цивільну справу № 409/2275/16-ц за позовною за-

явою Публічного акціонерного товариства «Альфа-

Банк» до Константінова Миколи Володимировича 

про стягнення заборгованості та винесено заочне рі-

шення, яким позовні вимоги задоволено в повному 

обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

В Ірпінський міський суд Київської області на 
30.01.2018 р. о 09 год. 00 хв. (справа № 367/1207/17) 
викликається Пилипенко Людмила Вадимівна по ци-
вільній справі за позовом Органу опіки та піклуван-
ня виконавчого комітету Ірпінської міської ради в 
інтере сах малолітньої дитини Пилипенко Софії Ва-
димівни до Пилипенко Людмили Вадимівни про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів 
на її утримання.

В разі неявки Пилипенко Людмили Вадимівни (Ки-
ївська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7) справа буде 
розглядатися в її відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області 
(32100, смт Ярмолинці, вул. Петропавловська, 71) пові-
домляє Беха Івана Володимировича, 21.06.1999 року на-
родження (останнє відоме місце реєстрації: смт Ярмо-
линці, вул. Спортивна, 5, кв. 9, Ярмолинецького району 
Хмельницької області), що 2 лютого 2018 року о 9 год. 
00 хв. у приміщенні суду відбудеться розгляд цивільної 
справи за позовом Беха Володимира Володимировича 
до Беха Івана Володимировича про визнання його таким, 
що втратив право користування житловим приміщенням 
(головуючий суддя Баськов М. М.). Ваша явка в судове 
засідання обов’язкова. У разі неявки справа буде слуха-
тися у вашу відсутність на підставі доказів, які є в мате-
ріалах справи.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Жгаллі Євгенії Вікторівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачка у справі Жгаллі Євгенія Вікторівна 
викликається на 1 лютого 2018 року о 08.45 годині 
та на 13 лютого 2018 року об 11.30 годині до Орджо-
нікідзевського районного суду міста Маріуполя До-
нецької області для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Черну-
ху Світлану Семенівну, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Київ, п-т Свободи, 28, кв. 104, як відповідачку по 
цивільній справі Голуба Валерія Володимировича, Захар-
ченко Олени Євгенівни до Чернухи Світлани Семенівни, 
третя особа: Керуюча компанія з обслуговування житло-
вого фонду Оболонського району м. Києва, про усунення 
перешкод у володінні, користуванні, розпорядженні май-
ном, шляхом визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 24 січня 2018 р. о 12.00 
год. в приміщенні Оболонського районного суду м. Киє-
ва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Рубльова Андрія Васильовича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач у справі Рубльов Андрій Васильович, 
05.08.1991 р.н., викликається на 2 лютого 2018 ро-
ку о 09.00 годині та на 8 лютого 2018 року о 08.30 
годині до Орджонікідзевського районного суду міс-
та Маріуполя Донецької області для участі у розгля-
ді справи по суті.

Суддя Шиян В. В.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, Воз-
несенський узвіз, 10-Б, каб. 38) викликає Хім’яка Мико-
лу Миколайовича на 14 год. 30 хв. 22 лютого 2018 ро-
ку як відповідача у цивільній справі № 760/20566/16-ц  
(2-2290/17) за позовом Чередніченка Сергія Леонідови-
ча, Чередніченка Леоніда Миколайовича, Чередніченко 
Ольги Андріївни, Богдан Олени Леонідівни до Хім’яка Ми-
коли Миколайовича, третя особа: Солом’янський район-
ний відділ Державної міграційної служби України в м. Киє-
ві, про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, зобов’язання вчинити дії.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності 
відповідача.

Суддя В. В. Українець

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
до Карпова Олександра Юрійовича про стягнення за-
боргованості.

Відповідач у справі Карпов Олександр Юрійович 
викликається на 30 січня 2018 року о 09.30 годині 
та на 7 лютого 2018 року о 09.00 годині до Орджо-
нікідзевського районного суду міста Маріуполя До-
нецької області для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Шиян В. В.

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання з розгляду цивільної 
справи за позовною заявою Москвічьової Лілії Олек-
сіївни про розірвання шлюбу, як відповідача: Мо-
сквічьова Дениса Миколайовича, який проживає за 
адресою: вул. Курчатова, б. 19, м. Антрацит, Луган-
ська область.

Розгляд справи відбудеться 8 лютого 2018 року о 
09 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя В. Ю. Колядов

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Ляліної Віри Олександрівни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачка у справі Ляліна Віра Олександрівна, 
14.08.1955 р.н., викликається на 30 січня 2018 року о 
10.00 годині та на 6 лютого 2018 року о 08.30 годи-
ні до Орджонікідзевського районного суду міста Ма-
ріуполя Донецької області для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Суддя Шиян В. В.

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
Фуртатова Юрія В’ячеславовича як відповідача по 
справі № 522/8157/17-ц за позовом Державного під-
приємства «Одеський морський торговельний порт» 
до Фуртатова Юрія В’ячеславовича про стягнення 
грошових коштів в порядку регресу. Засідання відбу-
деться 25.01.2018 р. о 14.00 год. у приміщенні При-
морського райсуду м. Одеси за адресою: м. Одеса, 
вул. Балківська, 33, зал № 212.

Суддя В. І. Загороднюк

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 
Ходченкова Івана Олеговича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач у справі Ходченков Іван Олегович ви-
кликається на 30 січня 2018 року о 09.00 годині та на 
7 лютого 2018 року о 08.30 годині до Орджонікідзев-
ського районного суду міста Маріуполя Донецької 
області для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Шиян В. В.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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У Рівному шлюб за добу 
уклали вже 300 пар

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

СТОСУНКИ В ЗАКОНІ. Виповнився рік, як у Рівному 
з’явилася послуга «Шлюб за добу». За цей час нею скориста-
лися 300 пар наречених.

«Радію, що пілотний проект Міністерства юстиції став та-
ким популярним, — каже начальник головного територіально-
го управління юстиції в Рівненській області Іванна Смачило. — 
Разом з міським будинком культури ми створили для людей 
зручний сучасний сервіс, що діє без черг та зайвої бюрократії. 
До речі, можливістю стати на весільний рушник за 24 години 
користуються люди різного віку».

Одружуються молодята в сучасній гарно декорованій залі на 
тлі імпровізованого Тунелю кохання — природного феномену Рів-
ненщини, що вже відомий у світі. А коштує задоволення дешев-
ше, ніж, приміром, у Києві, — 2500 гривень. Заявку можна подати 
особисто або ж в електронній формі. Подібні сервіси діють у Дуб-
но та Сарнах. Нині попит на послугу доволі високий: лише 12 січ-
ня на весільний рушник стали 5 пар молодят. Серед них — Олена 
та Денис Демченки, які отримали ювілейну, 300 послугу. 

Харківське метро 
для школярів дешевше

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ТРАНСПОРТ. Харківським школярам з 1 вересня по 1 черв-
ня надано пільги для проїзду в метрополітені. Таке рішення 
ухвалили на черговій сесії депутати міськради. Як розповів 
Харківський міський голова Геннадій Кернес, це вперше місь-
ка влада надала школярам 50-відсоткову пільгу на 50 поїздок 
у метрополітені на час навчального року. Також, за словами 
міського голови, нинішнього року школярі зможуть користува-
тися і пільгою під час проїзду в наземному електротранспорті. 
Вартість проїзного в двох видах транспорту (трамвай, тролей-
бус) становитиме 20 гривень, в одному — 15 гривень. 

Залишено й пільги на проїзд цього року всім пільговим кате-
горіям громадян. Наразі в Харкові введений у дію єдиний про-
їзний квиток на електротранспорті. Найближчим часом до сис-
теми Е-ticket буде підключено ще й метро. 

«Яблунька» зустрічає дітлахів
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. У Сумах — ди-
тяче новосілля: цими днями у 
мікрорайоні Хіммістечко вве-
дено в дію другу чергу дитя-
чого садка «Яблунька», обла-
штування якого тривало з літа 
позаминулого року.

Якщо раніше заклад відвід-
ували близько сотні хлопчиків 
і дівчаток, то зараз — 220. Ще 
20 місць — вакантні. Відповід-
но зросла кількість персона-
лу, який поповнився сімома 
вихователями та чотирма їх-
німи помічниками: зараз вони 
працюють із вісьмома дитячи-
ми групами, з яких дві — для 
малят раннього і шість — до-
шкільного віку.

За словами завідувачки 
«Яблуньки» Наталії Матюхі-
ної, тепер заклад сповна від-
повідає всім будівельним, са-
нітарним та побутовим нор-
мам. Тут є ізольований хар-
чоблок з відокремленими це-
хами, автономний медичний 
блок, вбиральні для дітей і 
персоналу. Не кажучи про 

якісне і поживне харчування 
малечі.

Як повідомив Сумський 
міський голова Олександр Ли-
сенко, на будівництво та осна-
щення другої черги «Яблунь-
ки» з міського бюджету депу-
тати виділили 8,5 мільйона гри-
вень, які успішно освоєні. На 

черзі — завершення впорядку-
вання навколишньої території. 

Загалом же нинішня полі-
тика міської влади спрямова-
на на якомога активніше зве-
дення ДНЗ і створення нових 
місць для наймолодших сум-
чан. Найближчим часом буді-
вельники розпочнуть зведен-

ня нового дитячого садка в 
12-му мікрорайоні поруч із са-
дочком «Ясочка». 

Таким чином, у найближ-
чій перспективі Суми забу-
дуть про таке явище як черги 
до дошкільних навчальних за-
кладів, а батьки — про відпо-
відні клопоти. 

Запорізькі школярі провели канікули 
з користю й не без моралі

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

У ВІЛЬНИЙ ЧАС. На зи-
мових канікулах понад пів-
тисячі запорізьких школярів 
взяли участь у проекті «Ко-
рисні STREAM-канікули». 
Для того, щоб діти з користю 
провели вільний від занять 
час, підприємства і вищі на-
вчальні заклади запропону-
вали для них 53 пізнаваль-
ні туристичні заходи. Школи 
міста обрали 26 екскурсій. У 
проекті взяли участь 12 місь-
ких закладів освіти. 

За даними управління з пи-
тань розвитку освіти депар-
таменту освіти і науки Запо-
різької міськради, у проекті 
«Корисні STREAM-канікули» 
на вакаціях 2017-2018 на-
вчального року вперше брали 
участь фахівці ГУ Держслуж-
би з надзвичайних ситуацій. 
Школярі відвідували виставку 
пожежно-рятувальної служ-
би ГУ ДСНС України у Запо-
різькій області й майстер-кла-
си з робототехніки і програ-
мування у ЗНТУ, інтерактивні 
майстер-класи та ділові ігри в 
Класичному приватному уні-

верситеті, Запорізькій дер-
жавній інженерній академії й 
на базі Запорізької обласної 
універсальної наукової бібліо-
теки, а також відвідали музеї 
підприємств міста: АТ «Мотор 
Січ» та ВАТ «Запорізький ти-
тано-магнієвий комбінат».

Найбільший інтерес у шко-
лярів викликали експозиція у 
Держслужбі з надзвичайних 
ситуацій «Створи власну те-
риторію безпеки» та квест-
екскурсія в історико-вироб-
ничому музеї Запорізько-
го титано-магнієвого комбі-
нату. Лідерами із замовлен-

ня екскурсій стали гімна-
зія №47 та єврейська «ОРТ-
Алеф». Екскурсії були ціка-
вими та пізнавальними. Ді-
ти дізналися зокрема про 
виробництво титану, отри-
мали багато цікавої інфор-
мації про новітні 3D техно-
логії та робототехніку, озна-
йомилися з організацією по-
жежної безпеки, історією по-
жежної охорони, розвитком 
рятувальної справи, навчи-
лися створювати анімацію. 
Всього в екскурсіях «Корис-
них STREAM-канікул» взяли 
участь понад п’ятсот учнів.

Мистецький проект зібрав тисячі учасників 
у легендарній Буші

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ. На Вінниччи-
ні яскравим дійством, в кон-
тексті відзначення новорічно-
різдвяних свят, став мистець-
кий проект на території дер-
жавного історико-культурно-
го заповідника «Буша», що 
в Ямпільському районі. Сю-
ди, де хліборобські народи 
живуть понад 10 тисяч років, 
де село Буша (яке колись бу-
ло містом) є одним з символів 
звитяги і патріотизму укра-
їнців, вперше дружно завіта-
ли громади з усіх районів об-
ласті. З собою вони привезли 
«нашу думу, нашу пісню», які, 
будучи самобутніми, інтегро-
вані у світ. 

Кожен район представив 
свою виставкову світлицю з 
вертепом. У кожній світлиці, 
щедрій різдвяними стравами, 
були виставлені вироби май-

стрів традиційних ремесел 
— гончарства, лозоплетіння, 
рогозоплетіння, вишивки то-
що. Краян зустрічали госпо-
дар і господиня в національ-
ному вбранні, які, під супро-
від народних пісень та музи-
ки, щедро пригощали кутею, 

традиційними стравами, на-
поями і різдвяною випічкою.

«Мистецький захід неви-
падково проводиться на свя-
тій землі заповідника «Бу-
ша». Тут неймовірна аура та 
українських дух. Атмосфе-
ра, що тут панує, не залишає 

байдужим нікого, вона прони-
зує до самого серця. Зараз 
ми живемо у непростий іс-
торичний час, та, попри все, 
ми рухаємося вперед. Збере-
ження й утвердження наших 
українських обрядів і традицій 
невід’ємна складова розвитку 
та успіху нашої Вінниччини й 
України в цілому. Я перекона-
ний, що цей фестиваль, який 
сьогодні ми з вами започатку-
вали, стане традиційним і що-
року буде відзначатись на цій 
багатій історичній землі », — 
зазначив, вітаючи присутніх 
зі святами, голова обласної 
державної адміністрації Ва-
лерій Коровій, за ініціативи 
якого відбувався мистецький 
проект в Буші. Протягом всьо-
го свята зично лунали різдвя-
ні віншування фольклорних, 
співочих та обрядових гуртів 
районів та об’єднаних терито-
ріальних громад краю з поба-
жаннями щастя-долі.

Гідні нащадки хліборобів і захисників рідної землі 
бережуть традиції

Міська влада обіцяє: незабаром будівельники візьмуться за спорудження наступного дитсадка
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