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Українські 
спортсмени вибороли 
вже 31 ліцензію  
на наступні 
Олімпійські ігри

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про перелік бюджетних програм, 
порядки використання коштів державного бюджету 
за якими визначаються у 2018 році 
Кабінетом Міністрів України»
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Директор Українського центру оцінювання якості освіти 
про те, як уникнути прикрих непорозумінь під час 
вступної кампанії 

Ринок газу буде 
демонополізовано

ПОЗИЦІЯ. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман про-
вів зустріч із членами наглядової ради Національної акціонерної 
компанії «Нафтогаз України» і визначив ключові завдання з ре-
формування компанії. Передовсім слід надати увагу нарощуван-
ню видобутку газу і прискоренню процесу анбандлінгу НАК. Чи 
не найважливіше завдання у цьому ланцюжку — сформувати по-
вноцінний ринок газу в Україні. Прем’єр-міністр чітко заявив учас-
никам зустрічі, що уряд очікує від наглядової ради забезпечен-
ня проведення фундаментального аудиту компанії, а також оцін-
ки пропозиції до стратегії розвитку і фінансового плану компанії. 

В уряді вважають, що сформована наглядова рада НАК «На-
фтогаз України» повністю незалежна. Це сприятиме поліпшен-
ню корпоративного управління, посилить конкурентоспромож-
ність та інвестиційну привабливість компанії, а ще дасть змогу 
ефективніше виконувати завдання щодо забезпечення енерге-
тичної незалежності держави й демонополізації газового рин-
ку, щоб споживачі мали найнижчі ринкові ціни і були захищені 
надійним постачанням газу.

ЦИТАТА ДНЯ

ВАДИМ КАРАНДІЙ:

ЦИФРА ДНЯ

180  
житлових комплексів 

для військовослужбовців за контрактом 
збудують протягом цього року

«Наполегливо 
рекомендую всім перед 

реєстрацією на ЗНО 
ще раз подивитися, 

які переліки предметів 
зазначено в правилах 

прийому до обраних 
вами вишів».

Секрети 
освітньої субвенції 
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ЕКСКЛЮЗИВ. Заступник міністра освіти і науки Павло Хобзей 
пояснив «УК», як застосовуватимуть нову формулу розподілу 
державних коштів 

Покарати, але не ув’язнити
НА ЧАСІ. На обліку в підрозділах пробації перебуває 65,8 тисячі людей

Ірина ПОЛІЩУК, 
«Урядовий кур’єр»

Недарма наші матусі й бабу-
сі часто казали, що потріб-

но уникати поганих компаній, бо 
вони не доведуть до добра. Осо-
бливо в підлітковому віці, ко-
ли дитяча психіка перебудову-
ється. Спілкуючись із правоза-

хисниками, які захищають ма-
лолітніх ув’язнених, розумієш, 
що наші рідні мали рацію. Адже 
часто такі правопорушники ско-
юють злочин, навіть не усві-
домлюючи того: так, «за компа-
нію». Ось тільки відбувати пока-
рання доводиться за всією жор-
сткістю закону. Однак правни-
ки наголошують, що неповноліт-

ніх правопорушників не варто 
ув’язнювати. Адже перебуван-
ня в буцегарні навряд чи спри-
ятиме тому, щоб вони стали на 
шлях виправлення. На відмі-
ну від виконання покарання, не 
пов’язаного з позбавленням волі.

У дитинстві Валентин був спо-
кійним і слухняним. Проте ко-
ли став підлітком, його поведінка 

кардинально змінилася: він бук-
вально днював і ночував на вули-
ці, а зауваження дорослих у кра-
щому разі ігнорував. Одного дня 
хлопець разом із друзями з дво-
ру вкрав машину, щоб покатати-
ся нічним містом. Правоохоронці 
малолітніх грабіжників знайшли, 
порушили справу про викраден-
ня авто і передали її до суду. В 

підсумку хлопцеві загрожувало 
ув’язнення. Проте суд для відбу-
вання покарання спрямував за-
судженого до виправного центру. 

Щоправда, так щастить далеко 
не всім малолітнім правопоруш-
никам. Багато з них потра-
пляє до в’язниці за злочин, 
скоєний під впливом «дру-
зів», що ламає їм життя. 4
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Шановні вантажовідправники,  
вантажоодержувачі та експедитори!

Відповідно до рішень, прийнятих правлінням ПАТ «Укрзалізниця» в межах заходів, спрямованих на де-
регуляцію послуг з надання вантажних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» для перевезення вантажів, починаючи з 
19.02.2018 вводяться в дію нові ставки плати за використання власних вагонів ПАТ «Укрзалізниця» в про-
цесі надання послуг з перевезення вантажів та новий порядок визначення плати за перевезення вантажів у 
вагонах ПАТ «Укрзалізниця».

Починаючи з 19.02.2018 при перевезенні вантажів у власних вантажних вагонах ПАТ «Укрзалізниця» пла-
та за перевезення буде складатися з:

•  плати за перевезення навантаженого власного вагону перевізника, яка визначається за тари-
фом Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та 
пов’язані з ними послуги, який затверджено наказом Міністерства транспорту та зв’язку України 
від 26.03.2009 № 317, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.04.2009 за № 340/16356 
(далі – Збірник тарифів), встановленим для власного вагону перевізника; 

•  компенсації витрат на перевезення в порожньому стані власних вагонів перевізника, яка визна-
чається за тарифною схемою 14 Збірника тарифів з урахуванням коригуючих коефіцієнтів до 
тарифів Збірника тарифів за тарифну відстань перевезення вантажу, скориговану на коефіці-
єнт порожнього пробігу;

• плати за використання власних вагонів перевізника. 

Ставки плати за використання  
власних вагонів перевізника ПАТ «Укрзалізниця» та коефіцієнти порожнього пробігу

№ Тип вагонів
Ставка без ПДВ,   

(Спл) 
  грн добу

Ставка з ПДВ,              
грн добу 

Розрахунковий  
коефіцієнт порож-
нього пробігу (Кпп)

 за 2017 рік 

1 2 3 4 5

1 Обкотишовоз 625 750,0 0,61

2 Напіввагон 542 650,4 0,55

3 Думпкар 970 1164,0 0,61

4 Цементовоз 538 645,6 0,61

5 Мінераловоз 645 774,0 0,61

6 Зерновоз 655 786,0 0,88

7 Автомобілевоз 718 861,6 0,61

8 Платформа універсальна 445 534,0 0,78

9 Платформа фітингова 424 508,8 0,61

10 Платформа-лісовоз 402 482,4 0,61

11 Цистерна 539 646,8 0,75

12 Критий вагон 570 684,0 0,68

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

Обвинувачена Лозова Валентина Сергіївна, 15 квіт-
ня 1975 року народження, викликається о 10.00 годині 
31 січня 2018 року та 19 лютого 2018 року о 10.30 годи-
ні до Куп’янського міськрайонного суду Харківської об-
ласті за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. 
1-го Травня, 27-а, для проведення спеціального судово-
го засідання у провадженні №1-кп/628/156/17, справа  
№ 628/468/17. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслід-
ки неприбуття обвинуваченої передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя Коваленко О. А.

ПОВІСТКА  ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО про здійснення 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Гранчак Василь Васильович, 17.09.1986   
року народження, зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, Великоновосілківський район, с. Улакли, вул. Куй-
бишева, б. 17, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Укра-
їни, Вам необхідно з’явитися 29.01.2018 о 12 год. 00 хв. 
до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській облас-
ті (м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго, 23, контактний 
телефон слідчого: (056) 791-93-08), старшого слідчого  
Лук’янова Т. А., для допиту Вас як підозрюваного у кримі-
нальному провадженні №22014040000000138 від 04.09.2014 
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

 Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізь-
кій області викликає Крючека Віктора Анатолійови-
ча, 05.06.1961 року народження, який зареєстрова-
ний за адресою: м. Запоріжжя,  вул. Кузнецова,  буд. 
30А, кв. 6, для повідомлення про підозру та надан-
ня доступу для ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження № 22016080000000033 від 
13.05.2016 за підозрою Крючека В. А. у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, на 09 
год. 00 хв. 29.01.2018 у кабінет № 108 слідчого від-
ділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає як відповідача уповноваженого представни-
ка Амвросіївської міської ради (останнє відоме міс-
це реєстрації: Донецька область, м. Амвросіївка, 
вул. Леніна, буд. 20) у судове засідання з розгляду 
цивільної справи № 323/3377/17 (головуючий суд-
дя Плечищева О. В.) за позовом Житенко Олени Іва-
нівни до Амвросіївської міської ради про визнання 
права власності на спадкове майно, яке відбудеться 
01.03.2018 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні 
суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. 
Травнева, 23.  

Новоайдарський районний суд викликає Чуба-
това Володимира Сергійовича, який проживає за 
адресою: м. Луганськ, вул. Яна Лациса, буд. 94, як 
відповідача в судове засідання з цивільної справи  
№ 419/4154/17 за позовом Чубатової Марини Генна-
діївни до Чубатова Володимира Сергійовича про ро-
зірвання шлюбу, що відбудеться 1 лютого 2018 року 
о 09.30 годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

Суддя О. М. Іванова

Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської обл. 
(адреса суду: 27400, Кіровоградська обл., м. Знам’янка, 
вул. Маяковського, 30) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться 29.01.2018 об 11:40 
до Багнюк Наталія Миколаївна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 27410, Кіровоградська обл., Знам’янський р-н, 
смт Знам’янка Друга, вул. Комсомольська, буд. 37) справа  
№ 389/2452/17, суддя Берднікова Г. В.

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

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» має намір передати в 
оренду нежитлове приміщення – частину першого 
поверху будівлі побутового корпусу, площею 222,8 
кв.м під кафе.

Місцезнаходження об’єкта: 01135, м. Київ, вул. 
Жилянська, 97 (територія заводу «Транссигнал»).

Пропозиції приймаються протягом 10 днів з дати 
публікації оголошення за адресою: 01135, м. Київ, вул. 
Жилянська, 97, тел. (044)498-36-08. Контактна особа  
Вишницька С. С.

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» має намір передати в 
оренду нежитлове приміщення – частину будівлі 
дільниці механічної обробки, площею 95,0 кв.м під 
розміщення видавництва друкованих засобів масо-
вої інформації.

Місцезнаходження об’єкта: 01135, м. Київ, вул. 
Жилянська, 97 (територія заводу «Транссигнал»).

Пропозиції приймаються протягом 10 днів з да-
ти публікації оголошення за адресою: 01135, м. Ки-
їв, вул. Жилянська, 97, тел. (044)498-36-08. Контак-
тна особа Вишницька С. С.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Тихонов Андрій Валентинович, 20.10.1965 р.н., 

відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України вам не-
обхідно з’явитися о 10 год. 00 хв. 29 та 30 січня 2018 року до ГСУ 
СБ України за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 
(044)255-84-88), до старшого слідчого Стуковенкова О. В. для 
проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні  
№ 22017000000000217 від 07.06.2017 за ч. 2 ст. 28 ст. 112, ч. 3 
ст. 15 п.п. 5, 6, 8, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2  
ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 258-3 КК України – вручення повідо-
млення про підозру, повідомлення про завершення досудового 
розслідування та відкриття матеріалів.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викликає Гу-
біна Владислава Валерійовича, 08.12.1974 року народження, 
як обвинуваченого на 10.00 годину 02.02.2018 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 ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Іоргов Микола Васильович, 27.01.1981 р. н., уродженець м. Ізмаїл Одеської облас-
ті, тимчасово непрацюючий, одружений,  з середньою освітою, раніше не судимий, зареєстрований 
за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Донецька, 13, документований паспортом 
громадянина України серії КК № 184252 (виданий 14.01.1999 Ізмаїльським РВ ГУМВС в Одеській об-
ласті) та паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії FA № 629688МP №109851, від-
повідно вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 29 січня 2018 року в період ча-
су з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. у слідчий відділ УСБУ в Херсонській області до начальника 2-го 
відділення слідчого відділу Суптелі А. В. р.т. (0552458314), за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська 
(Кірова), 1, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 22016230000000035 
від 19.09.2016 за ст. 258 ч. 3 КК України в порядку ст. 290 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Жандаров Павло Сергійович, 19.02.1991 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область, По-
кровський район, с. Воздвиженка, вул. Молодіжна, буд. 25, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитись 
30.01.2018 року о 09 год. 00 хв. до 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській об-
ластях, до старшого слідчого в ОВС підполковника юстиції Лиманюка О.П. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Академіка 
Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів 
при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016050000000121 за ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Желіба Микола Миколайович, 25.08.1986 року народження, зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Новоазовськ, вул. Леніна, буд. 12, фактично проживає за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, буд. 147а, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитись 30.01.2018 року о 09 год. 00 хв. до 2 управління (з дислокацією у 
м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до начальника 1 відділення майора юстиції Черечина А. В. 
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Академіка Нільсена, буд. 33, для ознайомлення з матеріалами кримінального прова-
дження, отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримінально-
му провадженні №22018050000000006 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик наста-
ють наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 січня 2018 р. № 19-р 
Київ

Про затвердження складу Української 
частини Українсько-Польської Ради обміну 

молоддю
1. Затвердити склад Української частини Українсько-Польської Ради обмі-

ну молоддю відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Уря-
дом Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю згід-
но з додатком.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 241 

«Про затвердження складу Української частини Українсько-Польської Ради об-
міну молоддю»;

розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 563 «Про 
зміну складу Української частини Українсько-Польської Ради обміну молоддю».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 17 січня 2018 р. № 19-р

СКЛАД 
Української частини Українсько-Польської Ради обміну молоддю

ЯРЕМА 
Олександр Йосипович

– заступник Міністра молоді та спорту,  
голова Української частини 

БЕКРЕНЬОВА 
Олена Сергіївна 

– голова Фонду родини Богдана Гаврилишина  
(за згодою)

ГУЗЬ 
Ігор Володимирович

– народний депутат України (за згодою)

МАТВІЄНКО 
Анатолій Сергійович

– народний депутат України (за згодою)

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 січня 2018 р. № 26-р 
Київ

Про затвердження фінансового плану 
державного підприємства «Одеський 

морський торговельний порт» на 2018 рік
Затвердити фінансовий план державного підприємства «Одеський мор-

ський торговельний порт» на 2018 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 січня 2018 р. № 21-р 
Київ

Деякі питання укладення  
цивільно-правових договорів  

з членами наглядової ради публічного 
акціонерного товариства  

«Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України»

Затвердити умови цивільно-правових договорів з незалежними членами на-
глядової ради публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» та представниками держави, які призначені до 

наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України», що додаються до оригіналу.

Уповноважити Голову правління публічного акціонерного товариства «Наці-
ональна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Коболєва Андрія Володими-
ровича на підписання зазначених договорів.

  Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 17 січня 2018 р. № 24-р 
Київ

Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки
Відповідно до статей 92, 122, 123, 149 Земельного кодексу України надати 

комунальному підприємству «НК Екосервіс» дозвіл на розроблення з урахуван-
ням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною площею 22,6 гек-
тара (землі державної власності лісогосподарського призначення (ліси), що пе-
ребуває у постійному користуванні державного підприємства «Каховське лісо-
ве господарство» (Новокаховське лісництво, квартал 22, виділи 1, 2, 3, 8, 9, 11) 
та розташована на території м. Нової Каховки Херсонської області, з подаль-
шим наданням її комунальному підприємству «НК Екосервіс» у постійне ко-
ристування із зміною цільового призначення під розширення кладовища для 
м. Нової Каховки.

Комунальному підприємству «НК Екосервіс» відповідно до законодавства 
передбачити у зазначеному проекті землеустрою розрахунок збитків, що бу-
дуть завдані землекористувачу внаслідок вилучення земельної ділянки.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Обвинувачений Філін Ігор Віталійович, 07.11.1988 
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, провулок Ризький, 80, викли-
кається до Приазовського районного суду Запорізь-
кої області (Запорізька область, Приазовський ра-
йон, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 
23813), для участі в судовому засіданні на 10.00 го-
дину 9 лютого 2018 року, у кримінальному прова-
дженні № 22015050000000008 щодо обвинувачен-
ня Філіна І. В. у вчиненні кримінальних правопору-
шень — злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України. Справа розглядається у складі ко-
легії суддів: головуючого судді Пантилус О. П., суд-
дів Васильцової Г. А., Діденко Є. В. Участь обвинува-
ченого в судовому засіданні обов’язкова. Наслідка-
ми неприбуття обвинуваченого за викликом без по-
важних причин або неповідомлення про причини не-
прибуття, згідно зі ст.ст. 139, 323 КПК України — є 
накладення грошового стягнення, примусовий при-
від, а також здійснення спеціального судового про-
вадження за відсутності обвинуваченого. З момен-
ту опублікування повістки про виклик у газеті «Уря-
довий кур’єр» обвинувачений вважається належним 
чином ознайомлений з її змістом.

Печерський районний суд м. Києва викликає Бу-
ряка Анатолія Борисовича в судове засідання по ци-
вільній справі №757/43673/17-ц за позовом Звонко-
вої Ганни Володимирівни до Буряка Анатолія Бори-
совича про виселення з квартири, яке відбудеться 
26.02.2018 року об 11.00 год. у приміщенні Печер-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Ки-
їв, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 24, під головуванням  
судді Підпалого В. В.

Просимо при собі мати паспорт чи будь-який до-
кумент, що посвідчує вашу особу, чи забезпечити яв-
ку представника з належно оформленим доручен-
ням.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного 
товариства «ОТП Банк» до Ященка Олександра Ми-
колайовича, Ященко Тетяни Геннадіївни про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі у справі — Ященко Олександр Мико-
лайович та Ященко Тетяна Геннадіївна викликають-
ся на 7 лютого 2018 року о 08.00 год. та на 15 люто-
го 2018 року о 08.30 год. до Орджонікідзевського ра-
йонного суду міста Маріуполя Донецької області для 
участі у розгляді справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Старобільський районний суд Луганської обл. викликає 
представника Первомайського міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, яке знаходиться за адре-
сою: вул. Макаренка, будинок № 17, місто Первомайськ, Лу-
ганська область, 93200, як відповідача в судове засідання по 
цивільній справі № 2/431/260/18 за позовом Бондарчук Мар-
гарити Олександрівни до Первомайського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді про розірвання 
трудових відносин, яке відбудеться 31 січня 2018 року об 11 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. М. Березка

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Петренка Олександра Вікторовича, який мешкає за адре-
сою: вул. Шосейна, буд. 5, кв. 10, м. Антрацит Луганської об-
ласті, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/431/89/18 за позовом Петренко Людмили Володимирів-
ни до Петренка Олександра Вікторовича, третя особа: Управ-
ління служби у справах дітей департаменту праці соціальної 
політики Харківської міської ради, про позбавлення батьків-
ських прав, яке відбудеться 6 лютого 2018 року о 09 год. 40 
хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Ста-
робільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. М. Березка

Дем’янова Наталія Сергіївна, останнє відоме міс-
цезнаходження якої: вул. Верхомія, 12, с. Підлісний 
Олексинець Хмельницької області, викликається до 
Городоцького районного суду Хмельницької облас-
ті (Хмельницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 
48) як відповідачка на 11 год. 30 хв. 2 лютого 2018 
року по цивільній справі за позовом Кредитної спіл-
ки «Лєпта» до Богнен Любові Олексіївни, Маруняк 
Валентини Миколаївни, Дем’янової Наталії Сергіївни 
про стягнення боргу.

У разі неявки відповідачки в судове засідання 
справа буде   розглянута на підставі тих доказів, які є 
у матеріалах справи.

Суддя І. М. Федорук

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-

ласті викликає Лібрика Ігоря Миколайовича по ци-

вільній справі № 357/13383/17, 2/357/4098/17 за по-

зовом Коваленко Тетяни Вікторівни до Лібрика Іго-

ря Миколайовича про надання дозволу на виїзд ди-

тини за кордон на 7 лютого 2018 року о 10 год. 30 хв. 

Адреса суду: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а, 

зал суду № 4.

Суддя Бондаренко О. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає обвинуваченого Киз’юрова Михайла Олександрови-
ча в судове засідання в кримінальному провадженні за ч. 1  
ст. 258-3 КК України, яке відбудеться 06.02.2018 року о 10 го-
дині 00 хвилин у залі судового засідання Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Токмак, вул. Володимирська, 28. У разі неявки обвинува-
ченого Киз’юрова М. О. кримінальне провадження буде здій-
снюватися за його відсутності.

Суддя Курдюков В. М.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької 
області від 19.01.2018 року відкрито провадження по спе-
ціальному досудовому розслідуванню за обвинуваченням 
Рудницького Д. В. у вчиненні кримінальних правопорушень, 
передбачених ч. 1 ст. 258-3 КК України, та призначене підго-
товче судове засідання.

До суду як обвинувачений викликається Рудницький Де-
нис Васильович. Підготовче судове засідання відбудеться 
16.02.2018 року о 13.30 годині в приміщенні Бердянського 
міськрайонного суду Запорізької області за адресою: вул. 
Консульська, 64, м. Бердянськ, Запорізька область.

Суддя Богомолова Л. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) повідо-
мляє про надходження клопотання Департаменту майнових та зе-
мельних відносин Липецької області про визнання та надання до-
зволу на примусове виконання на території України рішення Тербун-
ського районного суду Липецької області Російської Федерації від 24 
грудня 2015 року про спонукання до продажу земельної ділянки від-
носно боржника Акінічева Василя Олексійовича, адреса боржника: 
Україна, Донецька область, м. Макіївка, Червоногвардійський район, 
вул. Кронштадтська, буд. 209, кв. 2. Боржнику пропонується в поряд-
ку ст. 467 ЦПК України в місячний строк подати можливі заперечен-
ня проти цього клопотання.

Суддя Т. О. Мартишева

Втрачено свідоцтво 
про право власності на житло 
№ 1250 від 12.08.2002 року, 

видане Відділом 
приватизації державного 

житлового фонду Деснянської 
районної у місті Києві 

державної адміністрації на ім’я 
— Шаргала Романа 

Вікторовича, Шаргало 
Ніни Іванівни, Шаргала Віктора 

Івановича.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться обвинувальний акт у криміналь-
ному провадженні відносно Маманазарова І. А. у вчиненні 
кримінального правопорушення (злочину), передбаченого  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Маманазаров Ігор Алімо-
вич, 22.05.1964 р.н., у підготовче судове засідання, яке при-
значене на 09 год. 00 хв. 13 лютого 2018 року та відбудеться 
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду Запорізь-
кої області за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 
Запорізька область.

Суддя Морока C. M.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,  
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) роз-
глядає кримінальне провадження №233/3587/17 за обвинуваченням 
Сой нікової Т. Д. за ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена 
Сойнікова Тамара Дмитрівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 15, 
кв. 6, викликається до суду на 14 годину 00 хвилин 8 лютого 2018 ро-
ку (корп. № 1, каб. №12) для участі у підготовчому судовому засідан-
ні. Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченої та оголошення її 
в міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здій-
снення спеціального досудового розслідування чи спеціального су-
дового провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на 14.03.2018 ро-
ку о 10 год. 00 хв. відповідачку Крапіву Наталію Леонідів-
ну в справі за позовом Приватного акціонерного товариства 
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» до Крапіви Наталії 
Леонідівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка викликається в судове засідання, у разі неяв-
ки справа розглядатиметься в її відсутність.

Суддя І. О. Макаренко

Втрачений 
«Журнал безперервної 
реєстрації історії судна 

(синопсис) № 3» 
на судно 

«Нафторудовоз-45М», 
виданий 22.08.2017 р. 
під номером 000016, 
вважати недійсним.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження № 415/5715/16-к 
стосовно Гузьо В’ячеслава Михайловича, 8 травня 1990 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 260 КК України, яке здійснюється за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.

Обвинувачений Гузьо В’ячеслав Михайлович зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, місто Новодружеськ, 
вул. Миру, буд. 14, кв. 10.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Гузьо В’ячеслава 
Михайловича в судове засідання, яке відбудеться 14 люто-
го 2018 року о 14.00 годині в залі судових засідань Лисичан-
ського міського суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися колегією 
суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М., суддів  
Березіна А. Г., Калмикової Ю. О.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження стосовно Чер-
нової Наталії Іванівни, 15.11.1963 року народження, обвину-
ваченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, яке здійснюється за відсутності обвинуваченої в по-
рядку спеціального судового провадження.

Обвинувачена Чернова Наталія Іванівна зареєстрована за 
адресою: Луганська область, місто Алчевськ, вул. Металур-
гів, 43/95.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Чернову Наталію 
Іванівну в судове засідання, яке відбудеться 15 лютого 2018 
року о 09 годині 00 хвилин за адресою суду: Луганська об-
ласть, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М., суддів 
Шевченко О. В., Калмикової Ю. О.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження стосовно Хар-
ченка Олексія Геннадійовича, обвинуваченого у вчиненні 
злочинів, передбачених ст. 260 ч. 2, ст. 27 ч. 2, ст. 28 ч. 2,  
ст. 437 ч. 2 КК України, яке здійснюється за відсутності обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Обвинувачений Харченко Олексій Геннадійович зареє-
стрований за адресою: Луганська область, місто Красний 
Луч, вул. Козакова, 12/1.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Харченка Олексія 
Геннадійовича на судовий розгляд 2 лютого 2018 року об 11 
годині 30 хвилин за адресою суду: Луганська область, м. Ли-
сичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься колегією 
суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М., суддів 
Коваленко Н. В., Чернобривко Л. Б.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської 
області перебуває кримінальне провадження № 415/7339/15-к 
стосовно Галімуліна Володимира Юрійовича, 5 липня 1973 
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, яке здій-
снюється за відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович зареє-
стрований за адресою: Луганська область, місто Привілля, 
вул. Чапаєва, буд. 6.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лисичанський 
міський суд Луганської області викликає Галімуліна Володи-
мира Юрійовича на судовий розгляд, який відбудеться 1 лю-
того 2018 року о 09.00 годині в залі судових засідань Лиси-
чанського міського суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження буде розглядатися колегією 
суддів у складі: головуючого судді Старікової М. М., суддів  
Березіна А. Г., Фастовця В. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської області знаходиться кри-

мінальне провадження № 417/4335/17 стосовно Мільчакова Олексія Юрійовича, 
30.04.1991 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (у редакції Закону від 08.04.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Мільчаков О. Ю. зареєстрований та 
проживає за адресою: вул. Галерна, буд. 53а, кв. 30, м. Санкт-Петербург Ленінградської 
області Російської Федерації.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марківський районний суд Луганської 
області викликає Мільчакова Олексія Юрійовича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 2 лютого 2018 року о 09 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського 
районного суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Мар-
ківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Шкирі В. М.,  
суддів: Дідоренко А. Е., Чернік А. П.

Ірпінський міський суд викликає Швеця Валерія Андрійовича як від-
повідача по справі за позовом Першого заступника прокурора Київської 
області в інтересах держави, Першого заступника прокурора Київської 
області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Шве-
ця Валерія Андрійовича, треті особи: Міністерство екології та природ-
них ресурсів України, Національний природний парк «Голосіївський» 
про витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння, 
в судове засідання, яке відбудеться 06.02.2018 р. о 16 год. 00 хв. у при-
міщенні Ірпінського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінераль-
на, 7. У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Ірпінський міський суд викликає Кибу Максима Вікторовича як від-
повідача по справі за позовом Першого заступника прокурора Київської 
області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України до Киби 
Максима Вікторовича, треті особи, які не заявляють самостійні вимоги 
на предмет спору на стороні позивача: Міністерство екології та природ-
них ресурсів України, Національний природний парк «Голосіївський», 
про витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння, 
в судове засідання, яке відбудеться 08.02.2018 р. о 14 год. 30 хв. у при-
міщенні Ірпінського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінераль-
на, 7. У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької обл. (адреса суду: 72309, За-
порізька обл., м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

29.01.2018 о 09:00 до Хілько Наталя Миколаївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 72305, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Чайковського, буд. 101) справа  
№ 320/6313/17, суддя Урупа І. В.

01.02.2018 о 09:00 до Ковальова Наталя Русланівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 72301, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Крупської, буд. 9) справа  
№ 320/7038/17, суддя Урупа І. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута 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 прове-
дення судового засідання.

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької області від 21.03.2017 
року в справі № 319/7/17 постановлено здійснювати спеціальне судове прова-
дження у кримінальному провадженні за обвинуваченням Порохні В. М. у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області Валігурський Г. Ю. 
викликає Порохню Володимира Миколайовича, який народився 13.11.1978 ро-
ку в м. Сніжне Донецької області, зареєстрований за адресою: вул. Чапека, 12,  
кв. 25, м. Сніжне Донецької області, проживаючого за адресою: вул. Брюсова, 
17, кв. 11, м. Сніжне Донецької області, до Куйбишевського районного суду За-
порізької області (71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а 
(тел. (06147)21358) як обвинуваченого для участі в судовому засіданні кримі-
нального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  
№ 22016050000000206 від 29.09.2016 року, що відбудеться о 14.00 год. 6 люто-
го 2018 року в залі засідань Куйбишевського районного суду Запорізької області.

28 лютого 2018 року о 14 годині 00 хвилин у Київському районно-
му суді м. Одеси відбудеться розгляд цивільної справи за позовною за-
явою Дудняка Миколи Миколайовича до Устянського Валерія Петро-
вича, Устянського Петра Івановича, Устянської Клавдії Іванівни, Устян-
ського Олега Петровича про визнання права власності на предмет іпо-
теки. Цим повідомленням як відповідачі запрошуються: Устянський Ва-
лерій Петрович, Устянський Петро Іванович, Устянська Клавдія Іванів-
на, Устянський Олег Петрович до зали судового засідання № 226 Київ-
ського районного суду м. Одеси, розташованого: вул. Варненська, 3-б, 
м. Одеса. Роз’яснюємо, що у разі неявки справа буде розглянута у ва-
шу відсутність.

Суддя Л. В. Калініченко

ОГОЛОШЕННЯ
щодо продажу активів, які належать ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» 

Номери лотів   Q83162b20100, Q83162b20101
Короткий опис активів   Права вимоги за кредитними договорами
(майна) в лотах  №0213/01 від 13.02.2013 та №0420/03 
   від 20.04.2007, укладеними 
   з юридичними особами:
Електронна адреса для доступу  www.prozorro.sale
до відкритих торгів (аукціону)/
електронного аукціону 
Дата проведення відкритих торгів  30.01.2018
(аукціону)/електронного аукціону 
Час проведення відкритих торгів  Точний час початку проведення відкритих
(аукціону)/електронного аукціону торгів (аукціону)/електронного аукціону 
   по кожному лоту вказується на веб-сайті 
   www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лотів http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
   40-aktyv-bank/32209

Приазовський районний суд Запорізької області (Запорізька область, 
смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133)22160) викликає Діденка 
Дмитра Сергійовича, 30.05.1986 р.н., зареєстрованого за адресою: До-
нецька область, м. Костянтинівка, вул. Костюшка, б. 45; та Михайлен-
ка Юрія Олександровича, 25.12.1978 р.н., зареєстрованого за адресою: 
Чернігівська область, Коропський район, с. Лукнів, вул. Миру, б. 102, як 
обвинувачених у судове засідання, призначене на 7 лютого 2018 року 
о 10.00 год. по кримінальному провадженню № 22014050000000423 за 
обвинувальним актом відносно Діденка Д. С., Михайленка Ю. О., які об-
винувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), пе-
редбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, в якому ваша участь 
обов’язкова.

Колегія суддів: головуючий суддя Васильцова Г. А., судді Пантилус 
О. П., Діденко Є. В.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської облас-
ті перебуває цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Фінансова компанія «Актив+» до Сілукова Віталія Олек-
сандровича про стягнення заборгованості за договором про надання 
споживчого кредиту та заставу транспортного засобу.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як відпо-
відача по вказаній справі Сілукова Віталія Олександровича, останнє ві-
доме місце проживання: Київська область, м. Бровари, вул. Королен-
ка, буд. 56-А, кв. 196.

Розгляд справи відбудеться об 11 год. 00 хв. 5 лютого 2018 року в 
залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 208. У 
випадку неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності 
з ухваленням заочного рішення.

Суддя А. Г. Радзівіл
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 26 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -10  -15 -1  -6 Черкаська -14  -19 -3    -8
Житомирська -11  -16 -2  -7 Кіровоградська -14  -19 -3    -8
Чернігівська -11  -16 -2  -7 Полтавська -14  -19 -3    -8
Сумська -11  -16 -2  -7 Дніпропетровська -14  -19 -3    -8
Закарпатська -2    -7 0  +5 Одеська -10  -15 -1    -6
Рівненська -5  -10 +2  -3 Миколаївська -10  -15 -1    -6
Львівська -5  -10 +2  -3 Херсонська -10  -15 -1    -6
Івано-Франківська -5  -10 +2  -3 Запорізька -10  -15 -1    -6
Волинська -5  -10 +2  -3 Харківська -14  -19 -5  -10
Хмельницька -5  -10 +2  -3 Донецька -14  -19 -5  -10
Чернівецька -5  -10 +2  -3 Луганська -14  -19 -5  -10
Тернопільська -5  -10 +2  -3 Крим -5  -10 +2    -3
Вінницька -14  -19 -3  -8 Київ -10  -12 -2    -4
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Ялинка перетвориться 
на лавочки

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ДБАЙЛИВО. Головну новорічну красуню Рівного, яка місяць 
радувала городян, вже відвезли до міського тресту зеленого 
господарства. 

— Тут гілля перероблять на щепу, яку спалять на комуналь
них підприємствах міста, а зі стовбура вже традиційно зроб
лять лавочки, — каже заступник Рівненського міського голо
ви Олексій Хмилецький. — Так відбувається вже вісім років по
спіль. З цьогорічної ялинки вийде 4—5 лавок. 

А ялинки від рівнян з радістю приймають у Рівненському 
з оопарку.

— Верблюди, зебри, вівці, лами, кози обожнюють вітамінн у 
ялинкову і соснову хвою, — каже представник зоопарку Анна 
Паршина. — Гілки годяться на підстилку, а стовбури йдуть на 
опалення закритих вольєрів тропічних тварин. Наш зоопарк долу
чився до програми енергозбереження, і до зими в нас встанови
ли три твердопаливні котли. Тож від ялинок не викидаємо нічого. 

До слова, більшість городян висловилися за те, щоб у на
ступні роки головна красуня Рівного була штучною.

Курортну землю 
повернули державі

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ЗАКОННІСТЬ. Прокуратура Миколаївської області продо
вжує повертати у власність держави землі чорноморського 
узбережжя. Зокрема Миколаївська місцева прокуратура №1 у 
січні 2018 року вжила заходів до повернення у державну влас
ність шляхом перереєстрації 13 земельних ділянок, загальна 
площа яких становить 1,3 гектара, вартість — понад мільйон 
гривень. Всі вони на узбережжі Чорного моря в межах зон від
починку «Коблеве» та «Рибаківка». Так, суд задовольнив по
зови прокурора до Березанської райдержадміністрації, Коблів
ської сільської ради та 13 громадян, яким незаконно надано у 
приватну власність зазначені ділянки. З метою реального вико
нання рішень судів місцева прокуратура ініціювала питання про 
реєстрацію права власності на землю за державою або терито
ріальною громадою с. Коблеве. 

На Запоріжжі опікуються 
самобутністю нацменшин

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ЕТНІЧНІ СПІЛЬНОТИ. 
Україна вже давно стала дру
гою Батьківщиною для бага
тьох народів. Тільки в Запо
різькій області проживають 
130 національностей, заре
єстровано також близько 95 
громадських об’єднань націо
нальних меншин. З огляду на 
це гарантії захисту прав усіх 
етнічних спільнот, збережен
ня і розвиток їх національної 
самобутності є основною умо
вою утвердження миру і злаго
ди в українському суспільстві. 

Тож при голові Запорізь
кої ОДА активно працює ко

ординаційна рада громад
ських об’єднань національ
них меншин, до якої увійшли 
представники 28 національ
нокультурних товариств. То
рік також надано та освоєно 
310 тисяч гривень на захо
ди програми підтримки роз
витку культур нацменшин. 
Ці кошти були спрямовані на 
масові культурномистецькі 
заходи, такі як презентація 
«Національного подвір’я» під 
час Все українського козаць
кого фестивалю «Покрова 
на Хортиці», з нагоди Дня 
Державного Прапора та Дня 
Незалежності України, про
ведення днів культури на
цменшин, що проживають на 

території області. Визначни
ми подіями для області бу
ло відзначення 155річчя пе
реселення болгар до Таврії у 
містах Запоріжжя й Меліто
поль, Приморському і Приа
зовському районах (за учас
тю офіційної делегації з Бол
гарії) та відкриття польсько
українського центру в Запо
ріжжі.

— У Запорізькій області 
мирно проживають усі нації 
та народи, споріднені спіль
ністю історичної долі, бага
товіковими взаєминами в ре
лігійному, культурному, гос
подарському, суспільнопо
літичному житті, — зазначив 
директор департаменту куль

тури, туризму, національ
ностей та релігій Запорізь
кої ОДА Владислав Моро
ко. — Наш край з різноманіт
ною суспільною структурою, 
в якій широкий спектр етніч
них, релігійних та культур
них ідентичностей розвивав
ся протягом багатьох століть. 
Таке розмаїття збагачує регі
он, але є значним викликом, 
оскільки в умовах гібридної 
війни існує ризик виникнен
ня конфліктів у сфері міжет
нічних і міжконфесійних від
носин, радикалізації та про
явів екстремізму в діяльнос
ті окремих об’єднань націо
нальних меншин та релігій
них громад.

Хто і як живе в Антарктиді 
ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ. У Києві вперше відкрилася виставка 
підводного фотографа полярника Андрія Утєвського

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

Експозиція називаєть-
ся «Антарктида: жит-

тя льодового континен-
ту». На ній представлено 70 
світлин. Усі фото полярник 
зробив, перебуваючи в екс-
педиціях на єдиній україн-
ській антарктичній стан-
ції Академік Вернадський. 
Загалом на рахунку вчено-
го п’ять експедицій — одна 
річна та чотири сезонних, 
повідомляє прес-служба 
Міністерства освіти і науки. 

«Моя програма дослі-
джень в Антарктиці пе-
редбачає вивчення мор-
ської фауни, біорізно-
маніття, взаємодії 
морського середо-
вища і прибереж-
них екосистем 
тощо. Ми фік-
сували об’єкти 
та каталогі-
зували їх. Так 
з’явилася час-
тина представ-
лених на вистав-
ці робіт. Також є  
художні фото. Але 
передовсім мені хоті-
лося б поділитися тим, чо-
го не бачить більшість лю-
дей, — підводним світом 
Антарктики», — розповів 
Андрій Утєвський.

На фото дослідника — 
пінгвіни, тюлені, морські 
леопарди, слоненятка, ле-
ви. Однією з найулюблені-
ших своїх робіт полярник 
називає фото морського 
рачка, який завтовшки з 
чверть міліметра.

«Ця світлина була ство-
рена в дуже складних умо-
вах — я мав лише один 
шанс зробити її. Адже 
працювати довелося під 
крижаним полем, на гли-
бині 30 метрів, на сильній 
течії з великою кількістю 
мулу… За всіх цих умов 
у досить важкому споря-

дженні мені треба було за-
йняти ідеальне горизон-
тальне положення і на-
плисти на рачка. Я зробив 
один кадр — і мене понесло 
далі, піднявся мул. Але цей 
кадр був справді вдалим», 
— розповів біолог. 

Щодо спорядження, з 
яким доводиться працю-
вати, Андрій Утєвський 
зазначає, що воно важить 
близько 50 кілограмів. За-
галом же, коли він спуска-
ється під воду, то тримає 
на собі понад 200 кілогра-
мів. Разом з напарником 
вони знімають одночас-
но на відеокамеру та фо-
тоапарат. Спеціально для 
підводної зйомки в холод-

ній воді в Хар-
ківському авіа-
ційному універ-
ситеті створи-

ли бокси для цієї 
техніки.
Під час презен-

тації виставки Андрій 
Утєвський показав влас-
ні короткі ролики про те, 
як здійснюється зйом-
ка під водою, як до неї го-
туються, а також відео з 
представниками морської 
фауни. Зокрема присутні 
змогли побачити та почу-
ти цікаві розповіді про гі-
гантських морських зірок, 
восьминогів, унікальних 
риб — нототенію та льодя-
ну рибу, губки, яким вже 
близько 5-6 тисяч років.

Виставка триватиме в 
Київському міському бу-
динку вчителя до 29 січня 
включно, тож у допитли-
вих киян та гостей міста є 
змога розширити своє піз-
нання про континент, по-
бувати на якому вдається 
дуже небагатьом.

Побувавши на виставці, 
розумієш, що Антарктида — 
це не лише айсберги  
і пінгвіни…


