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ПОЗИЦІЯ СЕЛЯНИН І ДЕРЖАВА

3

Ф
от

о 
У

Н
ІА

Н

Ян Томбінський, дипломат, 
представник ЄС у Ватикані: 
«Важливо не те, що інші 
зроблять проти Росії, а що кожен 
з нас зробить для України»

Українські фермери 
переймаються тим, на які 
потреби буде розподілено 
кошти, надані з бюджету 
на їхню підтримку
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Представник України в ЄС про необхідність утримання 
санкції до повного відновлення суверенітету 
й територіальної цілісності нашої країни 

У ДСНС готуються 
запобігати й рятувати

ВИШКІЛ. На виконання доручення Прем’єр-міністра Володи-
мира Гройсмана вчора в Державній службі з надзвичайних си-
туацій відбувся навчально-методичний збір. Його мета — пла-
нування й проведення тренувань органів управління та сил ци-
вільного захисту щодо дій у разі виникнення надзвичайних си-
туацій на арсеналах, базах зберігання озброєння Збройних 
сил, атомних електростанціях і гідротехнічних спорудах Дні-
провського й Дністровського каскадів.

Учасники ознайомилися з рекомендаціями стосовно підго-
товки та проведення у 2018 році відповідних тренувань цих 
структур і з досвідом торішніх подібних тренувань на арсена-
лах і базах озброєння, а також результатами ліквідації вибухів 
на військових складах у Балаклії, Калинівці, Сватовому.

Фахівці Укргрідрометцентру доповіли про оцінку й прогнозуван-
ня радіаційної обстановки за допомогою централізованої системи 
підтримки ухвалення рішень RODOS. Розглянуто питання захисту 
у разі загрози або катастрофічного затоплення під час руйнуван-
ня гідротехнічних споруд або форсованого скидання з них води.

ЦИТАТА ДНЯ

МИКОЛА ТОЧИЦЬКИЙ:

ЦИФРА ДНЯ

460–480 млн дол.  
сягне цьогоріч обсяг інвестицій 

у відновлювану енергетику країни. 
Це майже на третину більше, ніж торік 

«Ми повинні 
й надалі запроваджувати 

додаткові персональні 
санкції для тих, хто 

відповідальний 
за порушення прав 

людини в Криму».

Скажемо казармі 
«бувай!»
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АКТУАЛЬНО. Кількість ліжко-місць для контрактників ЗСУ 
збільшиться до кінця нинішнього року

Весна реформ має бути цікавою
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Перед початком роботи нової сесії парламенту 
Прем’єр презентував 35 законодавчих ініціатив

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Робочий день Прем’єр-мі-
ністр Володимир Гройсман 

розпочинав стоячи біля моні-
тора з написом: «Законопроек-
ти-2018: фокус на економічне 

зростання». Одразу стало зро-
зумілим, що перша частина за-
ходу присвячуватиметься пер-
шочерговим діям уряду в пері-
од роботи нової сесії Верховної 
Ради. 

Деякі ініціативи КМУ озву-
чує уже не вперше. За слова-

ми Прем’єра, проекти доку-
ментів слід ухвалювати в се-
сійній залі парламенту, щоб 
досягнути швидшими темпами 
економічного зростання дер-
жави. Ця нормотворча складо-
ва враховувала позицію Пре-
зидента, представників бізне-

су, парламентських фракцій. 
Пакет документів — це 35 за-
конопроектів, спрямованих на 
розв’язання п’яти важливих 
для країни завдань. З-поміж 
них захист бізнесу, дерегуля-
ція, поліпшення ділового клі-
мату, полегшення доступу до 

фінансування й державних ре-
сурсів, заохочення інновацій.

«Ухвалення цих законопроектів 
дасть змогу наростити економічну 
міць і поліпшити позиції України 
в рейтингу Світового бан-
к у Do ing Busi ness, — зада в 
тон заходу глава уряду. 2



УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua10 

ОГОЛОШЕННЯ

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в 
судове засідання, як обвинуваченого Кравченка Ми-
колу Івановича, 17.05.1970 року народження, уро-
дженця с. Юрпіль Маньківського району Черкась-
кої області, українця, громадянина України, зареє-
строваного та проживаючого за адресою: Черкаська 
область, Маньківський район, с. Юрпіль, вул. Друж-
би, 19.

Судове засідання відбудеться 5 лютого 2018 року 
о 15 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 229.

Суддя А. А. Чечот

Канівський міськрайонний суд викликає як від-
повідачку Мацюру Діну Володимирівну по справі  
№ 697/2531/17 за позовом Волженцевої Наталії Мико-
лаївни до Мацюри Діни Володимирівни про визнання 
особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням у судове засідання, яке відбудеться 
14.02.2018 року о 09 год. 45 хв. та 15.02.2018 року о 09 
год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: Черкаська об-
ласть, м. Канів, вул. Успенська, 22.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідачка 
вважається повідомленою про час і місце розгляду спра-
ви. У разі неявки відповідачки справа розглядатиметься 
за наявними матеріалами на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя Г. С. Русаков

В провадженні Ренійського районного су-
ду Одеської області знаходиться цивільна справа  
№ 510/227/16-ц за позовом Сєрбінової Анжели Іллів-
ни до Сєрбінова Василя про розірвання шлюбу.

Судове засідання по справі призначено на 
05.02.2018 р. о 09 годині 00 хвилин у Ренійському 
районному суді за адресою: Одеська область, м. Ре-
ні, вул. Соборна, 122, суддя Сорокін К. B., тел. (04840) 
40156. Суд викликає відповідача Сєрбінова Василя, 
20.03.1974 р.н., остання відома адреса: Одеська обл., 
с. Лиманське, вул. Залізнична, 1.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповіда-
ча, Сєрбінова Василя в судове засідання, справа буде 
розглянута без його участі.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання з розгляду цивільної спра-
ви № 431/113/18, провадження № 2/431/335/18 за позо-
вною заявою Шиллера Максима Володимировича про 
розірвання шлюбу як відповідачку Шиллер Ніну Оле-
гівну, яка проживає за адресою: вул. Задорожна, б. 31,  
кв. 19, м. Антрацит, Луганська область.

Розгляд справи відбудеться 16 лютого 2018 року о 09 
год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру, 38А.

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

Суддя В. Ю. Колядов

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

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: F11G10682-F11G10686
Короткий опис активів (майна) в лоті: Житлова нерухомість.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

15.02.2018; 26.02.2018; 07.03.2018; 19.03.2018; 
28.03.2018; 05.04.2018; 18.04.2018; 27.04.2018.

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/32932-asset-sell-id-150795

Жовтневий районний суд м. Маріуполя (адреса суду: 87520, Донецька обл.,  
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

14.02.2018 о 09:00 до Антоневська (Беш) Аліса Олегівна (останнє відоме місце 
реєстрації: 87537, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська ( Лібкнехта), 
буд. 108, кв. 39) справа № 263/16019/17, суддя Томилин А. Н.

19.02.2018 о 09:00 до Глазунова Наталя Сергіївна (останнє відоме місце реє-
страції: 87547, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена буд. 110) 
справа № 263/15976/17, суддя Томилин А. Н.

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.

Арбузинський районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55300, Микола-
ївська обл., смт Арбузинка, вул. Шевченка, 204) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться:

05.02.2018 о 09:00 до Микитюк Оксана Василівна (останнє відоме місце ре-
єстрації: 55332, Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с. Іванівка, вул. Шкільна, 
буд. 19) справа № 467/1436/17, суддя Явіца І. В.

06.02.2018 о 09:00 до Гончарук Ірина Вікторівна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 55321, Миколаївська обл., Арбузинський р-н, с.Новогригорівка, вул. 70 років 
Жовтня, буд. 14) справа № 467/1434/17, суддя Догарєва І. О.

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.

До уваги 
приватного підприємства «Промхимснаб»  

(ідентифікаційний код 31385933).
За результатами розгляду справи № 143-26.13/70-

17 про вчинення Приватним підприємством «Промхим-
снаб» порушення, передбаченого пунктом 13 статті 50 
Закону України «Про захист економічної конкуренції», у 
вигляді неподання інформації Антимонопольному комі-
тету України на вимогу державного уповноваженого Ко-
мітету від 03.10.2016 № 143-29/07-10437 у встановлений 
ним строк, Антимонопольний комітет України прийняв 
рішення від 12 жовтня 2017 року № 598-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офі-
ційному веб-сайті Антимонопольного комітету України 
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна — Рішення 
та розпорядження — Архів рішень Комітету — 2017 рік»

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого 
частини першої статті 56 Закону України «Про захист 
економічної конкуренції».

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідо-

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 
17, у залі судових засідань №40, 06 лютого 2018 року 
о 09.15 год. відбудеться розгляд кримінального про-
вадження по обвинуваченню Часовськіх Євгена Ві-
кторовича, 4 жовтня 1978 року народження, у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

У судове засідання викликається сторона обвину-
вачення: обвинувачений Часовськіх Євген Вікторо-
вич та захисник Коваль Наталя Омельянівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі: голову-
ючого судді Каленяка Р. А., суддів Вохмінової О. С., 
Дернової В. В.

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

провадження 
Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 

30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Оде-
са, Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відпо-
відно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викли-
кається в судове засідання, що відбудеться 9 люто-
го 2018 року о 13.00 годині в залі судових засідань  
№ 222 Приморського районного суду м. Одеси за 
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в 
судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик су-
ду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 
323 КПК України.

Суддя А. В. Дерус

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
Риживанова Владислава Олександровича, 05.07.1968 
року народження, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3; 
ч. 2 ст. 258; ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14, ч. 2 
ст. 258; ч. 2 ст. 263-1 КК України, для участі в підго-
товчому судовому засіданні щодо розгляду об-
винувального акта в кримінальному провадженні  
№ 22015160000000245 від 09.09.2015 року, для роз-
гляду питань, передбачених ст.ст. 314—317 КПК 
України, яке відбудеться 08.02.2018 р. о 17 годині 00 
хвилин у приміщенні Приморського районного суду  
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,  
№ 33, зал судових засідань № 108 (суддя Терзі І. Г.).

Обвинуваченому Риживанову В. О. у разі неявки  
в судове засідання повідомити суд про причини  
своєї неявки.

Оголошення 
орендодавця — Управління адміністративними будинками Державного управління справами 

про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ п/п Назва органу  
управління

Балансоутримувач  
(код за ЄДРПОУ, назва,  

юридична адреса, контактний 
телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування Реєстровий номер майна Місцезнаходження об’єкта 
оренди

Загальна  
площа, м2

Вартість майна  
за незалежною 

оцінкою

Максимально  
можливий строк 

оренди
Мета використання

1. Державне управління 
справами

21714657, Управління  
адміністративними будинками 
Державного управління  
справами, 01220, м. Київ,  
вул. Банкова, 11,  
(044) 255-74-41

Нерухоме майно –  
частина нежитлового 
приміщення

21714657.95.ААААЛК039 м. Київ, вул. Банкова, 11,  
частина холу на  
1-му поверсі  
адміністративної будівлі

1 57000 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата 

2. Державне управління 
справами

21714657, Управління  
адміністративними будинками 
Державного управління  
справами, 01220, м. Київ,  
вул. Банкова, 11,  
(044) 255-74-41

Нерухоме майно –  
частина нежитлового 
приміщення

21714657.95.ААААЛК040 м. Київ, вул. Банкова, 11,  
корп. 1, частина холу  
на 1-му поверсі  
адміністративної будівлі

1 57000 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

3. Державне управління 
справами

21714657, Управління  
адміністративними будинками  
Державного управління  
справами, 01220, м. Київ,  
вул. Банкова, 11, 
(044) 255-74-41

Нерухоме майно –  
частина нежитлового 
приміщення

21714657.95.ААААЛК057 м. Київ, вул. Болбочана 
Петра, 8, корп. 7, частина холу 
на 1-му поверсі  
адміністративної будівлі

1 46000 2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, каб. 237, тел. 255-74-41, у конверті з написом «Заява про оренду» з зазначенням 
найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. 

У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та ко-
мунального майна». 

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області по-
відомляє, що в приміщенні суду за адресою: вул. Молодіжна, 
10, м. Калуш, Івано-Франківська обл., 77300, суддя Якимів Р. В.,  
7 лютого 2018 р. о 10.15 год. (резервні дати судових засідань: 
о 14.00 год. 15 лютого 2018 року, 10.00 год. 1 березня 2018 р., 
14.00 год. 28 березня 2018 р., 13.30 год. 30 березня 2018 р.) від-
будеться розгляд кримінального провадження про обвинувачен-
ня Дмитріва Романа Ігоровича за ч. 5 ст. 191 КК України, яке роз-
глядається у спеціальному судовому провадженні.

На судове засідання як обвинувачений викликається Дмитрів 
Роман Ігорович, 29.07.1984 року народження, уродженець та 
житель: с. Пійло Калуського р-ну.

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Сидоренко Ігор Володимиро-

вич, 17.11.1969 р.н., громадянин України, остан-
нє відоме місце проживання: м. Луганськ, квар-
тал Південний, 3/13, на підставі ст. 258-3 ч. 1 КПК 
України, вам необхідно з’явитися 08.02.2018 р. 
на 09 год. 00 хв. до Івано-Франківського місько-
го суду Івано-Франківської області за адресою: 
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. 
№11, 2 поверх, зал 21, для розгляду криміналь-
ного провадження про обвинувачення Сидорен-
ка Ігоря Володимировича у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачена Алдохіна Марина Миколаїв-

на, 24.05.1980 р.н., громадянка України, остан-
нє відоме місце проживання: Луганська обл., 
м. Лисичанськ, вул. Пушкіна, 17, на підставі  
ст. 258-3 ч. 1 КПК України, вам необхідно 
з’явитися 08.02.2018 р. на 09 год. 30 хв. до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франків-
ської області за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, 
для розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Алдохіної Марини Миколаївни у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Повістка про виклик обвинуваченого
Обвинувачений Журба Олександр Васильо-

вич, 20.12.1971 р.н., громадянин України, остан-
нє відоме місце проживання: Луганська обл.,  
м. Ровеньки, вул. Ю. Гагаріна, 17/111, на під-
ставі ст. 258-3 ч. 1 КПК України, вам необхідно 
з’явитися 08.02.2018 р. на 10 год. 00 хв. до Іва-
но-Франківського міського суду Івано-Франків-
ської області за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Грюнвальдська, буд. №11, 2 поверх, зал 21, 
для розгляду кримінального провадження про 
обвинувачення Журби Олександра Васильовича 
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України.

Головуючий суддя Н. І. Деркач

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. 
Енгельса, 45) розглядає кримінальне провадження 1кп/229/76/2018 
за обвинуваченням Загребельного Віктора Васильовича, 27.10.1952 
р.н., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2  
ст. 110 КК України. Обвинувачений у справі Загребельний В. В. (остан-
нє відоме суду місце проживання: м. Дружківка, вул. Енгельса, буд. 89,  
кв. 29) викликається на 13 лютого 2018 року о 09.30 год. до суду, зал 
судових засідань № 2, для участі у підготовчому судовому засіданні.

Суддя В. О. Лебеженко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Некрасова Дмитра Михайловича, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408 
КК України.

Обвинувачений Некрасов Дмитро Михайлович, 10.01.1989 р.н., остан-
нє місце реєстрації якого: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Зелена, 8,  
кв. 10, викликається на 13.02.2018 року об 11.00 год. до Добропільського 
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді кримінального про-
вадження.

Суддя Хоменко Д. Є.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріу-
поль, проспект Перемоги, 6) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням Гнибеди Віктора Сергійовича у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Гнибеда Віктор Сергійович викликається на 14 лю-
того 2018 року о 08.15 годині до Орджонікідзевського районного суду 
міста Маріуполя Донецької області, для участі в розгляді кримінально-
го провадження.

Головуючий суддя Костромітіна О. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає кримінальне 
провадження за обвинуваченням Підсушної Марії Володимирівни, у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачена Підсушна Марія Володимирівна, 15.03.1979 р.н., останнє 
місце реєстрації якої: вул. Калініна, 31а, м. Дебальцеве, Донецька область, 
викликається на 16 лютого 2018 року об 11.00 год. до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 1, для участі у підготовчому судовому засіданні 
по кримінальному провадженню.

Суддя Тітова Т. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, 
вул. Миру, 5) розглядає адміністративний матеріал 3/219/3743/2017 віднос-
но Власова Григорія Сергійовича за ст. 130 ч. 1 КУпАП.

Правопорушник Власов Григорій Сергійович (останнє відоме суду міс-
це реєстрації за адресою: Донецька область, Бахмутський р-н, с. Зайцеве,  
вул. Гагаріна, 75) викликається 8 лютого 2018 року на 09.00 годину до суду, 
каб. 204, для участі в розгляді справ по суті.

У випадку неприбуття правопорушник повинен повідомити суд про причи-
ну неявки, інакше справи будуть розглянуті за його відсутності.

Суддя Медінцева Н. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає криміналь-
не провадження № 233/4502/16-к за обвинуваченням Доброс А. О. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Доброс Анжеліка Олексіївна, 03.03.1965 
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, вул. Філатова, 8/4, ви-
кликається до суду на 09.00 год. 13 лютого 2018 року (корп. № 2, каб. №18), 
для участі у судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик суду обвинува-
ченою та оголошення її у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя А. І. Міросєді
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Дзержинський міський суд Донецької області 
(розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження за 
обвинуваченням:

1). Кляночкіна Олександра Володимировича, 
16.08.1969 року народження, у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Кляночкін О. В. (зареєстрований за адресою:  
м. Бахмут, вул. Генерала Толбухіна, 83/30, проживає 
за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 80) викликаєть-
ся на 14.02.2018 року о 09.00 год. до суду, каб. № 8, 
для участі у розгляді справи по суті;

2). Пугач Марини Михайлівни, 24.10.1985 року на-
родження, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Пугач М. М. (за-
реєстрована: м. Донецьк, вул. Брюсова, 61) виклика-
ється на 12.02.2018 року об 11.00 год. до суду, каб. 
№ 8, для участі у розгляді справи по суті;

3). Сальника Сергія Павловича, 08.09.1972 ро-
ку народження, у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Саль-
ник С. П. (зареєстрований за адресою: Донецька 
область, м. Донецьк, вул. Трипільська, буд. 1, про-
живає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, 
просп. Партизанський, буд. 66А, кв. 52) викликаєть-
ся на 12.02.2018 року о 09.00 год. до суду, каб. № 8, 
для участі у розгляді справи по суті;

4). Заприводи Олега Григоровича, 19.10.1975 ро-
ку народження, у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
Обвинувачений Запривода О. Г. (зареєстрований за 
адресою: м. Макіївка, с. Нижня Кринка, вул. Східна, 
32, проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Ліста, 36) 
викликається на 14.02.2018 року о 10.00 год. до суду, 
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті;

5). Количева Геннадія Миколайовича, 10.05.1977 
року народження, у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Украї-
ни. Обвинувачений Количев Г. М. (зареєстрований 
за адресою: м. Донецьк, пр-т Маяковського, буд. 
2-А, кв. 38) викликається на 05.02.2018 року о 09.00 
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи  
по суті.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні 
може здійснюватися за відсутності обвинувачених 
(in absentia), які переховуються від органів слідства 
та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-
дальності (спеціальне судове провадження) та ого-
лошених у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук.

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження, обвинувачені вважаються на-
лежним чином ознайомленими з її змістом.

Суддя Г. В. Ткач

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Зінченко А. С.) викликає в судове 
засідання відповідача Бріткова Олексія Анатолійовича 
у справі за позовом ТОВ «ФК «Довіра та Гарантія» про 
стягнення боргу за кредитним договором.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Сомо-
ва, буд. 34, кв. 107, м. Донецьк, Донецька область. Су-
дове засідання призначене на 9 лютого 2018 р. о 10.00 
год. (резервна дата на 16 лютого 2018 року о 08.30 год.) 
за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб.  
№ 407.

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

ТОВ «РЕКОРДАТІ УКРАЇНА» викликає гр. Біловол 
Вікторію Валеріївну, уродженку с. Новгородське До-
нецької обл. (останнє відоме місце перебування:  
м. Маріуполь), упродовж дня прибути за адресою:  
м. Київ, вул. Глибочицька, 40, у робочий час, з 09.30 
до 18:00 год., у робочі дні, для з’ясування причин її 
тривалої відсутності на робочому місці.

Неявка буде кваліфікована як прогул. При немож-
ливості з’явитися просимо терміново повідомити нас 
за телефоном (044) 351 18 63.

Деражнянський районний суд Хмельницької обл. (адреса 
суду: 32200, Хмельницька обл., м. Деражня, вул. Миру, 43) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 15.02.2018 о 09:00 до Огороднік Олександр Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 32252, Хмельницька обл., 
Деражнянський р-н, с. Пилипи, пров. Центральний, буд. 11) 
справа № 673/1603/17, суддя Дворнін О. С.

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.

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоградської 
обл. (адреса суду: 28000, Кіровоградська обл., м. Олексан-
дрія, вул. Першотравнева, 30) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться 05.02.2018 о 08:30 до Сто-
ян Вікторія Олегівна (останнє відоме місце реєстрації: 28008, 
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Пролетарська, буд. 
39) справа № 398/1896/17, суддя Коліуш 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.

Золочівський районний суд Львівської обл. (адреса су-
ду: 80700, Львівська обл., м. Золочів, Сковороди, 5) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 
05.02.2018 о 09:30 до Юрійчук Олег Іванович (останнє відоме 
місце реєстрації: 80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Про-
мислова, буд. 1) справа № 445/1952/17, суддя Пилип’як П. 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.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 56500, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. 
Кібрика, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться 06.02.2018 о 09:00 до Бесмолий Олег Васи-
льович (останнє відоме місце реєстрації: 56500, Миколаїв-
ська обл., м. Вознесенськ, вул. Жовтневої революції, буд. 
322) справа № 473/4409/17, суддя Ротар М. М.

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

Личаківський районний суд м. Львова (адреса суду:  
79007, Львівська обл., м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся  05.02.2018 о 09:45 до Дружбляк Ростислав Теофілович  
(останнє відоме місце реєстрації: 79017, Львівська обл.,  
м. Львів, вул. Левицького, буд. 106, кв. 7) справа  
№ 463/5458/17, суддя Мармаш В. Я.

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.

Арбузинський районний суд Миколаївської обл. 
(адреса суду: 55300, Миколаївська обл., смт Арбузинка, 
вул. Шевченка, 204) повідомляє, що по цивільній справі 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

06.01.2018 до Гончарук Ірина Вікторівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 55321, Миколаївська обл., Арбу-
зинський р-н, с. Новогригорівка, вул. 70 років Жовтня, 
буд. 14) справа № 467/1434/17, суддя Догарєва І. О. бу-
ло ухвалено заочне рішення, позовна вимога задоволена 
повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що за-
очне рішення може бути переглянуто шляхом подання 
заяви протягом десяти днів з дня опублікування цього 
оголошення.

Шосткинський міськрайонний суд Сумської обл. (адре-
са суду: 41800, Сумська обл., м. Шостка, вул. К. Маркса, 
63) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 17.04.2018 о 13:50 до Сенченко Олександр Воло-
димирович (останнє відоме місце реєстрації: 41100, Сумська 
обл., м. Шостка, вул. Орджонікідзе, буд.1, кв. 48) справа  
№ 589/2411/17, суддя Литвинко Т. 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.

Представництво 

«ЛЕКО ІНСТРУМЕНТЕ ПЛЬЗЕНЬ СПОЛ. С P.O.» 

в Україні (ідентифікаційний код 26437384) 

повідомляє про початок процедури закриття 

(ліквідації) Представництва на підставі 

Рішення позачергових зборів учасників 

ТОВ «ЛЕКО ІНСТРУМЕНТЕ ПЛЬЗЕНЬ СПОЛ. С P.O.» 

(«LECO INSTRUMENTE PLZEN, Spol. sr.o.») 

від 1 грудня 2017 року.

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запо-
різької області викликає як обвинуваченого Молча-
нова Юрія Павловича, 07.12.1970 р.н., який зареє-
стрований за адресою: пр. Будівельників, 41, кв. 76,  
м. Енергодар Запорізької області; проживає за адре-
сою: вул. Молодіжна, 101, кв. 14, м. Енергодар Запо-
різької області, у судове засідання по кримінальному 
провадженню № 316/296/17, 1кп/318/95/2017 віднос-
но Молчанова Ю. П. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Су-
дове засідання відбудеться о 09.00 годині 13.02.2018 
року в приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Кам’янка-Дніпровська, вул. Щаслива, 93, 
кабінет № 9.

Суддя Петров В. В.

Кам’янсько-Дніпровський районний суд Запо-
різької області викликає як обвинуваченого Приту-
ліна Іллю Миколайовича, 02.09.1974 р.н., який про-
живає за адресою: вул. Чкалова, 26-А, м. Кам’янка-
Дніпровська Запорізької області, у судове засідан-
ня по кримінальному провадженню № 318/437/17, 
1кп/318/102/2017 відносно Притуліна І. М. за ч. 1 
ст. 258-3 КК України. Судове засідання відбудеть-
ся о 10.00 годині 13.02.2018 року в приміщенні су-
ду за адресою: Запорізька область, м. Кам’янка-
Дніпровська, вул. Щаслива, 93, кабінет № 9.

Суддя Петров В. В.

Богуславський районний суд Київської обл (адре-
са суду: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Франка,  
29-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

05.02.2018 о 10:00 до Коломієць Лариса Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 09710, Київська 
обл., Богуславський р-н, с. Саварка, вул. Першотравне-
ва, буд. 14) справа № 358/1412/17, суддя Корбут В. М.

05.02.2018 о 10:30 до Сем’янівська Альона Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 09709, Київська 
обл., Богуславський р-н, с. Софійка, вул. Ворошилова, 
буд. 2) справа № 358/1413/17, суддя Корбут В. М.

06.02.2018 о 10:00 до Сурман Сергій Сергійович 
(останнє відоме місце реєстрації: 09751, Київська обл., 
Богуславський р-н, с.Медвин, вул. Шевченка, буд. 31) 
справа № 358/1459/17, суддя Корбут В. М.

06.02.2018 о 09:30 до Сімакова Юлія Василівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 09700, Київська обл., м. Бо-
гуслав, вул. 8-го Березня, буд. 9) справа № 358/1458/17, 
суддя Корбут В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Бериславський районний суд Херсонської обл. 
(адреса суду: 74300, Херсонська обл., м. Берислав, 
вул. Леніна, 249) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованос-
ті, у судове засідання, яке відбудеться:

05.02.2018 о 15:30 до Валько Леонід Вікторович 
(останнє відоме місце реєстрації: 74333, Херсонська 
обл., Бериславський р-н, с. Вірівка, вул. Степова, 
буд. 29) справа № 647/2425/17, суддя Миргород В. С.

05.02.2018 о 15:00 до Пулінець Наталя Миколаївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 74350, Херсонська 
обл., Бериславський р-н, с. Саблуківка, вул. Жовтня, 
буд. 5) справа № 647/2522/17, суддя Миргород В. С.

07.02.2018 о 08:30 до Косковецький Сергій  Ми-
колайович (останнє відоме місце реєстрації: 74332, 
Херсонська обл., Бериславский р-н, с. Ольгівка, вул. 
40-річчя Перемоги, буд. 23) справа № 647/2369/17, 
суддя Миргород В. С.

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

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає кримінальне провадження № 22017050000000105 
(номер справи 243/243/1369/17, номер провадження 
1-кп/243/200/2018) за обвинуваченням Бовта Макси-
ма Анатолійовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Обвинувачений по справі Бовт Максим Анатолійо-
вич, 03.08.1979 року народження, який проживає за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюс-
кінців, 184-а, викликається на судові засідання, які від-
будуться 5 лютого 2018 року о 08.30 год. та 20 люто-
го 2018 року о 08.40 год. до суду, для участі у розгля-
ді справи.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запо-
біжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув 
за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий 
розгляд, призначає дату нового засідання і вживає за-
ходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд та-
кож має право постановити ухвалу про привід обвину-
ваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошо-
вого стягнення в порядку, передбаченому главами 11 
та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове про-
вадження.

Суддя В. І. Старовецький

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Злотнікова Василя Яковича як обвинуваченого на 10 
год. 15 хв. 09.02.2018 року в справі за обвинуваченням 
Злотнікова Василя Яковича, 13.09.1980 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушення (злочи-
ну), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції За-
кону України № 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення 
змін до Кримінального кодексу України») за адресою:  
м. Київ, вул. О.Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає 
Охоту Яніну Валеріївну як обвинувачену на 10 год. 00 хв. 
09.02.2018 року в справі за обвинуваченням Охоти Яніни 
Валеріївни, 16.07.1983 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину), передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул.  
О. Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутності обвинуваче-
ної в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кри-
мінальне провадження № 1-кп/761/1351/2017 за обвинуваченням Базазієва 
Лентуна Романовича за ч. 1 ст. 111 КК України, згідно з Єдиним державним 
реєстром досудових розслідувань за № 4 2016 01 0000000 194 від 09.09.2016 
року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що підготовче судо-
ве засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 
07.02.2018 року о 13 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського районного су-
ду м. Києва за адресою: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб. У разі 
неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідо-
мленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє від-
повідача Лебедєва В’ячеслава Олександровича, останнє місце реєстра-
ції якого: вул. Поштова, 27, с. Шурине Миколаївського району Микола-
ївської області, про дату слухання справи №480/1754/17 за позовом Ле-
бедєва Олександра Дмитровича до Лебедєва В’ячеслава Олександрови-
ча, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спо-
ру — Четвьоркіна Віра Василівна, про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться о 09 
год. 00 хв. 6 лютого 2018 року в приміщенні суду за адресою: м. Мико-
лаїв, вул. Веселинівська, 43.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим 
про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розгля-
нуто за його відсутності.

Суддя Н. О. Шаронова

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє від-
повідачку Шквирю Ольгу Іванівну, останнє місце реєстрації якої невідо-
ме, про дату слухання справи №487/3089/17 за позовом Тимофєєва Ві-
ктора Карповича до Шквирі Ольги Іванівни про стягнення боргу, яке від-
будеться о 13 год. 00 хв. 8 лютого 2018 року в приміщенні суду за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 43.

Після публікації оголошення відповідачка вважається повідомленою 
про час і місце розгляду справи і у разі неявки позов може бути розгля-
нуто за її відсутності.

Суддя Н. О. Шаронова

Бородянський районний суд Київської області по цивільній справі за по-
зовом Бобової Тамари Миколаївни до Ткаченка Анатолія Олександровича, 
Левченко Надії Олександрівни, Ткаченка Віктора Олександровича, Ткаченко 
Євгенії Олександрівни, Ткаченка Петра Олександровича, Ковальчук Світла-
ни Олександрівни, Ткаченко Ганни Олександрівни, Ткаченка Миколи Олек-
сандровича про виділ частки з майна, що є у спільній частковій власності, 
викликає до суду (адреса: Київська область, смт Бородянка, вул. Централь-
на, 315) Ткаченка Віктора Олександровича, Ткаченко Євгенію Олександрів-
ну, Ткаченка Петра Олександровича, Ткаченко Ганну Олександрівну, Ткачен-
ка Миколу Олександровича, які проживають за останньою відомою адресою: 
вул. І. Франка, 1, с. Козинці Бородянського району Київської області, як від-
повідачів на 22 лютого 2018 року о 10 годині 00 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Д. Є. Унятицький

Печерський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Лев-
ченка Олексія Сергійовича, 16.08.1975 р.н. (останнє відоме місця про-
живання: м. Донецьк, вул. Кольцова, буд. 13, кв. 56) у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України в підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 7 лютого 2018 року о 09 год. 30 хв. Явка до суду 
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

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

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

Святошинський районний суд міста Києва викликає як обвинува-
ченого Михайлова Євгенія Анатолійовича, 02.09.1951 року народжен-
ня, для розгляду кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за  
№ 4201601000000045 відносно Михайлова Євгенія Анатолійовича, об-
винуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України 
та повідомляє, що підготовче судове засідання відбудеться 07.02.2018 р. 
об 11.30 год. у приміщенні Святошинського районного суду міста Києва 
за адресою: 03148, м. Київ-148, вул. Якуба Коласа, 27-А. 

Суддя Ясельський A. M.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається на-

лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового 
провадження.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +2  +7 Черкаська -2  +3 +2  +7
Житомирська 0  +5 +3  +8 Кіровоградська -2  +3 +2  +7
Чернігівська +2  -3 0  +5 Полтавська +1  -4 +1  +6
Сумська +2  -3 0  +5 Дніпропетровська +1  -4 +1  +6
Закарпатська 0  +5 +3  +8 Одеська -1  +4 +5  +10
Рівненська 0  +5 +3  +8 Миколаївська 0  +5 +5  +10
Львівська 0  +5 +3  +8 Херсонська -1  +4 +5  +10
Івано-Франківська 0  +5 +5  +10 Запорізька -2  +3 +3  +8
Волинська 0  +5 +2  +7 Харківська -2  -7 -2  +3
Хмельницька 0  +5 +4  +9 Донецька -1  -6 0  +5
Чернівецька 0  +5 +5  +10 Луганська -3  -8 -2  +3
Тернопільська 0  +5 +4  +9 Крим 0  +5 +8  +13 
Вінницька -2  +3 +3  +8 Київ 0  +2 +4  +6
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«Відключені» залучили до вистави глядачів
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

СЦЕНІЧНИЙ УСПІХ. Колек-
тив Сумського обласного ака-
демічного театру драми та му-
зичної комедії ім. М. Щепкі-
на не перестає дарувати чис-
ленним шанувальникам ці-
каві й оригінальні прем’єри. 
Ось і цими днями на Малій 
сцені сумчани й гості міста 
могли переглянути  виставу 
«Відключені» за п’єсою Морі-
са Панича «Спостерігач», на-
писаною понад два десяти-
річчя тому в Канаді, яка ста-
ла популярною в різних куточ-
ках світу. В ній автор порушує 
споконвічно важливі питання, 
на які в кожного можуть бу-
ти власні відповіді, зокрема й  
несподівані.

Родзинка прем’єри — за-
лучення до сценічного дій-
ства глядачів, яким не ви-
падає просто відсидіти-
ся в залі, пасивно спосте-
рігаючи за діями на сцені.  
Навіть на вході до зали квит-
ки перевіряли… актори, за-
йняті у виставі, — моло-
ді і обдаровані Дмитро Ва-
щенко (Грейс) та Владис-

лав Писарев (Кемп). Та й під 
час дійства, що тривало по-
над годину, глядачі актив-
но відгукувалися на ті чи ті 
прохання акторського дуету.  
Наприклад, у деяких епізодах 
відповідали на запитання, що 
потребували підтверджень і 
уточнень, за допомогою те-
лефонних ліхтариків присві-
чували в залі і на сцену тощо.

Як підсумував виставу ди-
ректор театру заслужений 
діяч мистецтв Микола Юдін, 
творча трупа впоралася з по-
ставленим завданням завдя-
ки насамперед чудовій грі ак-
торів, метафоричному рекві-
зиту, оригінальному сценічно-
му монтажу, нарочитому ак-
торському побуту та іншим іс-
тотним чинникам. 

Усе це майстерно поєдна-
ли та об’єднали режисер Ан-
тон Меженін і  сценограф Алія 
Байтенова, костюмер Любов 
Медвідь, художники, звуко-
режисери, інші представни-
ки художньо-технічного скла-
ду і постановочної частини, 
яким, на глибоке переконан-
ня глядачів, вдалося створити 
на Малій сцені справжній теа-
тральний шедевр

У Львові вперше відбувся фестиваль 
гуцульської культури

Христина ГОРОБЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

АВТЕНТИКА. Постанов-
ку гуцульського весілля, ко-
ляду, концерт за участі най-
кращих мистецьких колекти-
вів Верховинського району 
Івано-Франківської області — 
усе це можна було побачити 
у Львові на центральній пло-
щі біля пам’ятника Тарасові 
Шевченку цими вихідними на 
Дні гуцульської культури.

Чимало львів’ян та гос-
тей міста відвідали й вистав-
ку-продаж виробів декора-
тивно-ужиткового мистецтва, 

майстер-класи з виготовлен-
ня гуцульських речей. Також 
на святі частували стравами 
карпатської кухні.

Участь у відкритті заходу 
взяли й представники вла-
ди. Очільник Львівщини Олег 
Синютка висловив подяку за 
презентацію гуцульської куль-
тури і наголосив, що культура 
— це один з об’єднувальних 
чинників для кожного регіону 
України. А голова Львівської 
обласної ради Олександр Га-
нущин зазначив, що на такому 
дійстві переповнює неймовір-
не відчуття гордості за укра-
їнське — нашу культуру, зви-

чаї, мистецтво, за українців. 
Тим часом у  містечку май-
стрів, яке розташувалося оба-
біч головної сцени, у вистав-
кових наметах діяла експо-
зиція виробів декоративно-
ужиткового мистецтва, ви-
шивки, бісероплетіння, писан-
карства, ткацтва, кушнірства. 
Також верховинці запрошува-
ли львів’ян на тури вихідно-
го дня — активний відпочи-
нок колоритним гуцульським 
краєм, туристичні мандрівки 
на Говерлу, Піп Іван, Писаний 
Камінь, Бребенескул, Ребра, 
Шпиці, Дземброню, Довбу-
шанку. Цікавою є і музейна 

Верховинщина, адже тут роз-
ташовані музеї Івана Франка, 
Гната Хоткевича, музей гу-
цульського побуту, етногра-
фії та музичних інструмен-
тів імені музиканта-віртуоза 
Романа Кумлика, музей гу-
цульської магії, хата-музей 
«У трембітаря», музей філь-
му «Тіні забутих предків» то-
що. Гості не лише спостері-
гали за талановитими спів-
вітчизниками, а й могли до-
лучитися до дійства — на-
вчитися виготовляти гуцуль-
ський одяг, танцювати і спі-
вати традиційні для регіону 
танці й співанки.

Українські  
паралімпійці знову  
на висоті

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК. Двадцять одну нагороду привезла з 
Кубка світу з лижних перегонів та біатлону, який відбувся в ні-
мецькому Оберіді,  національна  паралімпійська збірна коман-
да України. У завершальний день нашим спортсменам  вдало-
ся перебороти «зачаровану» цифру «3», що майже щодня пе-
реслідувала команду, та у біатлоні (середня дистанція) виборо-
ти 6 медалей: одну  золоту, дві срібних і три  бронзових. У ціло-
му на цих змаганнях українські паралімпійці виграли п’ять зо-
лотих, сім срібних і дев’ять бронзових медалей, що дало змо-
гу посісти  друге місце в загальному заліку. А в змаганнях бра-
ли участь близько 200 спортсменів з 29 країн світу, повідомляє 
офіційний сайт Національного комітету спорту інвалідів Украї-
ни.

Найкраще від української команди виступили тернопо-
лянин Тарас Радь та чернігівець Ігор Рептюх, які виборо-
ли по комплекту нагород. А серед дівчат найкращий резуль-
тат показала волинянка Юлія Батенкова-Бауман — золо-
та та дві срібні нагороди. Загалом одинадцятеро атлетів по-
вернулися додому з нагородами. Зокрема, по одному «зо-
лоту» у титулованого Григорія  Вовчинського  з Київщини та 
перспективної Людмили Ляшенко з Харківщини. Нагороди 
різного ґатунку вибороли також Оксана Шишкова (два «срі-
бла»), Анатолій Ковалевський (срібна і бронзова медалі), 
Ірина Буй (три  «бронзи»); по одній бронзовій медалі в активі  
Максима Ярового,  Наталі Рубановської та Юрія Уткіна.

А вже з 2 лютого національна паралімпійська збірна коман-
да України боротиметься за високі нагороди на прикінцевому 
етапі Кубка з лижних перегонів та біатлону, що пройде у фін-
ському місті Вуокаті.

Українські паралімпійці — за визначенням світової спортив-
ної спільноти — лідери світового паралімпійського руху. Вони 
щоразу доводять, що їхні можливості — необмежені, підкорю-
ючи на чергових міжнародних спортивних форумах дедалі ви-
щі щаблі світового спорту та проявляючи надзвичайну силу та 
міць свого духу.

Наразі національна паралімпійська збірна команда України 
із зимових видів спорту активно готується до виступу на Па-
ралімпіаді-2018, яка з  9 по 18 березня пройдуть у корейсько-
му Пхьончхані.

ФОТОФАКТ КАРБОВАНА ПАМ’ЯТЬ. Днями Національний банк України пре-
зентував пам’ятну монету «Захисникам Донецького аеропорту». За 
словами начальника відділу нумізматичної продукції та маркетингу 
Департаменту грошового обігу НБУ Тамари Лошманової, карбуван-
ня цих монет є своєрідною подякою українським солдатам, що захи-
щають мирний сон українців: «Ми пишаємося нашими героями та дя-
куємо за звитягу, любов до Батьківщини, готовність до самопожерт-
ви. Упевнена, що героїчні вчинки українських солдат назавжди від-
карбовані в історії України так, як вони відкарбовані на монеті НБУ». 

У презентації окрім художників, авторів ескізу, взяли участь ко-
мандир однієї з бригад десантно-штурмових військ полковник Єв-
ген Мойсюк, який керував обороною об’єкта, і українські «кіборги» — 
сержант Олександр Берещук,  молодший сержант Володимир Домб-
ровський та АТОвець, який пройшов Дебальцеве, Володимир Ровен-
ко (нині гравер Монетного двору Національного банку). «Дуже сим-
волічно і правильно, що мужність і незламність наших воїнів в прямо-
му сенсі викарбувана на монетах нашої держави», — наголосив  Єв-
ген Мойсюк. 

Монета  вийшла в обіг мільйонним тиражем. І придбати її можна 
за номіналом — 10 гривень. На аверсі у центрі розміщено стилізова-
ну композицію — дві чоловічі руки зі зброєю різних епох, що символі-
зує захисників України різних часів; на дзеркальному тлі написи: «За 
честь! За славу! За народ!».  На реверсі — розміщено стилізовану 
композицію із зображенням захисника аеропорту на тлі напівзруйно-
ваної вежі, над якою майорить український прапор; праворуч — про-
стрілена арматура з вертикальними написами: КІБОРГИ. UA та пері-
од оборони Донецького аеропорту. Пам’ятна монета увійшла в серію 
«Збройні сили України», до якої ще планують випустити «День укра-
їнського добровольця» та   «100-річчя створення Українського військо-
во-морського флоту». 

Сумські театрали зіграли п’єсу про те, як життя іноді 
обдурює нас 
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