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КУРСИ вАЛЮт/БАнКІвСЬКІ МЕтАЛИ  встановлені національним банком України на 30 жовтня 2017 року
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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО КЛІМКІН:               «Ми добре 
знаємо, що Росія 

намагається 
використати події  

в Каталонії  
для побудови хибної 

логіки того,  
що відбувається  

у Європі».

П’ять років  
для прориву 

ПЕРСПЕКТИВА. За неповні два місяці в Україні стартували од-
разу три фундаментальні реформи — освіти, охорони здоров’я і 
пенсійної системи. На часі — подальші зміни в регуляторній по-
літиці, приватизації, судовій реформі та антикорупційній політиці. 
Про ці аспекти Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розмовляв із 
канадською журналісткою Даєн Френсіс із видання National Post.

«Дякую медіа за можливість донести політику уряду, розпові-
сти про ініціативи в геополітиці, підтримці чесного бізнесу, фор-
муванні порядку денного подальших реформ, — поділився дум-
ками на своїй сторінці у Фейсбуці глава уряду. — Якою бачу 
Україну за п’ять років? За цей період ми здатні здійснити еко-
номічний прорив і поліпшити показники розвитку за всіма на-
прямами життєдіяльності країни. Але результатом нашої роботи 
стануть не статистичні цифри, а зміни в демографічній динаміці. 
Моє бажання, аби вже за п’ять років наші співвітчизники побачи-
ли перспективи в навчанні, роботі, самореалізації, народженні ді-
тей не десь на чужині, а на Батьківщині. Заради цього й працю-
ємо вже зараз».

132 млн грн 
безповоротної фінансової допомоги  

на енергоефективні заходи виплачено  
в жовтні  з держбюджету населенню  

та ОСББ 

ПОглЯД. Система убезпечення сільськогосподарських ризиків 
в Україні не працює, і причина — не лише брак державного 
фінансування

Як страхуватися  
без страху? 

Міністр закордонних справ про активізацію гібридної 
війни РФ проти Європейського Союзу 
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НА ЧАСІ

У Мін’юсті пропонують посилити 
відповідальність за несплату аліментів, 
заборонивши боржникам виїжджати 
за кордон, полювати, володіти 
вогнепальною, і не лише, зброєю

Голова Національної спілки письменників 
України Михайло Сидоржевський вважає, 
що домінування російськомовних ЗМІ, 
літератури сприятиме новим національним 
трагедіям уже в недалекому майбутньому

ТЕРИТОРІЯ СлОВА

Зустріч, яка зріднила через… півстоліття
СОКРОВЕННЕ. Родину Кравчуків із давнього Острога на Рівненщині розлучила велика політика, 
а поєднала людяність, яка не знає кордонів

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Торік у святковому номері «УК» 
до 25-річчя Незалежності в 

публікації «Хліб зі смаком тай-
ги» ми розповіли про долю роди-
ни  Кравчуків з Острога — типо-

ву для західноукраїнських сімей 
і водночас унікальну.  У 1949-му 
їх розлучила геополітика, а ни-
ні, майже через півстоліття, поєд-
нала… звичайна людяність, яка, 
на щастя, не знає кордонів. У цій 
фантастичній історії певну роль 
відіграв і «Урядовий кур’єр».

Цю історію розповіла вико-
навчий директор Рівненського 
відділення Асоціації міст Укра-
їни Тетяна Грещук, яка просто-
таки  не могла дати ради надо-
кучливій сльозі: «Я нарешті 
знайшла свою родину — через 
46 років!»

Старшій доньці острозько-
го пекаря Володимира Кравчу-
ка Ніні тоді йшов 18-й, молод-
шій Тамарі було шість, а Сергі-
єві — чотири роки. Удома в них 
знайшли півмішка борошна. Це 
й стало приводом для кримі-
нальної справи. Кравчуки ледь 

не навколішках просили Ніни-
ного хлопця: «Євгене, допиши їй 
кілька місяців і одружіться, ми ж 
бо не знаємо, куди їдемо!» А са-
мі посадили на підводу двох мо-
лодших і поїхали в невідо-
мість. Згодом з’ясувалося, 
що в Сибір.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає у судове засідання як відповідача Ткаченка 
Едуарда Вікторовича (м. Довжанськ, Луганська об-
ласть) у справі № 408/4421/17-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Луганського обласного 
управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 14.12.2017 року о 09 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Залізничний районний суд м. Львова повідомляє Кравець 
Юрія Олександровича, останнє відоме місце проживання: АР 
Крим, м. Сімферополь, вул. Субхі, буд 1, про те що цивільну 
справу за позовною заявою Зазимко Олени Петрівни до Кра-
вець Юрія Олександровича, третя особа: Орган опіки та пі-
клування Залізничної районної адміністрації Львівської місь-
кої ради про позбавлення батьківських прав, розглядом від-
кладено на 09.30 год. 07.12.2017 року, у зв’язку з неявкою 
відповідача у судове засідання.

Попереджаю, що у випадку повторної неявки відповідача 
у судове засідання на вищевказаний час, в приміщення су-
ду по  вул. С. Бандери 3/4 у м. Львові, справу буде розгляну-
то у його відсутність.

Суддя Кирилюк А. І.

Оболонський районний суд міста Києва викликає як від-
повідача Мачалова Дмитра Володимировича (останнє відо-
ме місце перебування: м. Луганськ, вул. Градусова, б. 4а,  
кв. 145) у судове засідання на 18.01.2018 року на 15 год. 00 
хв., у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом За-
славської Ганни Олександрівни до Мочалова Дмитра Воло-
димировича, третя особа: Служба у справах дітей Оболон-
ської РДА в м. Києві про позбавлення батьківських прав та 
стягнення аліментів.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розгляну-
та у відсутність відповідача на підставі зібраних по справі до-
казів.

Адреса суду: м. Київ. вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21.
Суддя Н. О. Яценко

Жашківський районний суд Черкаської обл. (адре-
са суду: 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул.Чапа-
єва, 8) повідомляє  про те,  що  по цивільній спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 09.02.2017 до 
Парубок Марина Петрівна (останнє відоме міс-
це реєстрації: 19222, Черкаська обл., Жашківський 
р-н, с. Баштечки) справа № 693/1311/16-ц, суддя  
Шимчик Р. В. було ухвалено заочне рішення, позовна 
вимога задоволена повністю або частково. Одночас-
но роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рі-
шення може бути переглянуто шляхом подання за-
яви протягом десяти днів з дня опублікування цьо-
го оголошення.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судо-
ве засідання відповідача по справі № 409/1494/17 за позовом ТОВ «Фі-
нансова компанія «Довіра та гарантія» до Рудакова Юрія Миколайови-
ча про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 04.12.2017 року о 08.00 год. (резерв-
на дата 07.12.2017 р. о 08.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Рудаков Юрій Миколайович, останнє місце реєстрації: 
м. Луганськ, 1-й Мікрорайон, буд. 3, кв. 160.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Третяк О. Г.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає в судове засідання як 
відповідача Бояр Володимира Карповича, який проживає за адресою: 
м. Київ, просп. Голосіївський, 114, кв. 51 у справі № 752/9833/17 прова-
дження № 2/752/3902/17 за позовом Державного підприємства «Завод 
імені В. О. Малишева» до Бояр Володимира Карповича про стягнення 
коштів. Слухання по вказаній справі призначено на 04 грудня 2017 ро-
ку о 12 год. 00 хв.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто без його 
участі. Адреса суду: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 3-А, каб. 
№ 1.

Суддя М. І. Шкірай

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. 
Петра Болбочана, 8, корпус 1) викликається відповідач — Уповнова-
жена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення 
тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» Соловйова Наталія 
Анатоліївна для участі у судовому засіданні у адміністративній справі 
№826/7625/17 за позовом Компанії VELIONA TRADING LTD про визнання 
протиправними та скасування рішень. Розгляд справи №826/7625/17, 
призначений на 15.11.2017 р. о 15 год. 10 хв. Справа буде розгляда-
тись під головуванням судді Аблова Є. В. за адресою: м. Київ, вул. Петра 
Болбочана, 8, корпус 1, зал судового засідання №39. В разі неявки Упо-
вноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здій-
снення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» Соловйової На-
талії Анатоліївни справа буде розглядатися у її відсутності.

Марківський районний суд Луганської області повідомляє про те, що 
26.04.2017 р. по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «УКРГАЗПРОМБАНК» в особі уповноваженої особи Фонду 
гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію «УКРГАЗПРОМБАНК» 
Ожго Євгенія Вікторовича до Горяніціна Сергія Володимировича про 
стягнення заборгованості, справа № 417/3747/17, було ухвалено зао-
чне рішення, позовні вимоги задоволено повністю. (Суддя Шкиря В. М.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення 
може бути переглянуто Марківським районним судом Луганської об-
ласті шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рі-
шення до цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цієї за-
яви.

Павлоградський міський суд Дніпропетровської області (суддя Бондаренко В. М.) 
викликає як відповідачів Мотильова Ігоря Вікторовича, 14.05.1959 року наро-
дження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Чернігівська, буд. 8а, 
кв. 6; Мотильову Вікторію Володимирівну, 07.06.1961 року народження, останнє 
місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Чернігівська, буд. 8а, кв. 6, по цивільній 
справі № 185/5317/17 за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукра-
їнський Банк Розвитку» до Мотильова Ігоря Вікторовича, Мотильової Вікторії Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судові засідання призначені на 21 листопада 2017 року на 10.00 год. за адре-
сою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 
№ 310.

У разі неявки відповідачів у судові засідання, справа, згідно з вимогами ЦПК 
України може бути розглянута за їх відсутності.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. 
Петра Болбочана, 8, корпус 1) викликається відповідач — Уповнова-
жена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснен-
ня тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» Соловйова Ната-
лія Анатоліївна для участі у судовому засіданні в адміністративній спра-
ві №826/7626/17 за позовом Компанії SAVIENTO INVESTMENTS LTD 
про визнання протиправними та скасування рішень. Розгляд справи 
№826/7626/17, призначений на 15.11.2017 р. о 15 год. 00 хв. Справа бу-
де розглядатись під головуванням судді Аблова Є. В. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судового засідання №39. В ра-
зі неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ «ПриватБанк» Со-
ловйової Наталії Анатоліївни справа буде розглядатися у її відсутності.

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Номер лота: F37G681 - F37G686
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними  

договорами та договорами  
забезпечення виконання 
зобов’язань

Електронна адреса для доступу  
до відкритих торгів (аукціону)/  
електронного аукціону:

http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

09.11.2017 р.

Час проведення відкритих торгів  
(аукціону)/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота: http://www.fg.gov.ua/not-paying/
liquidation/26-vseukr-bank-
rozv/24704-asset-sell-id-17247 

Приазовський районний суд Запорізької області викликає 
як відповідача Югас Галину Павлівну, 02.03.1958 р.н., (РНОКПП 
2124528643), останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Новоазовськ, вул. Комунарів, 96, в судове засідання по 
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
(ПАТ) «Державний ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління АТ «Ощадбанк» до Югас Галини Павлівни 
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке при-
значене на 03 листопада 2017 року о 13 годині 00 хвилин і відбу-
деться у приміщенні Приазовського районного суду Запорізької 
області за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське, Приазов-
ського району, Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неяв-
ки до суду справа може бути розглянута за відсутності відповіда-
ча на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Діденко Є. В.

Суддею Бердянського міськрайонного су-
ду Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 03 лис-
топада 2017 року о 09 годині 30 хвилин буде 
розглядатись справа № 310/5921/17 за позо-
вом Ракітіної Олени Валеріївни до Соловйова  
Віталія  Володимировича про стягнення алі-
ментів на утримання дитини.

Суд викликає як відповідача Соловйова Ві-
талія Володимировича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У 
разі його неявки справа буде розглянута за 
його відсутності.

Вінницький міський суд (адреса суду: 21100, 
Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться  06.11.2017 о 
15:00 до Гемберова Наталія Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 21000, Вінницька 
обл., м. Вінниця, Короленка 31, кв. 127) справа  
№ 127/17047/17, суддя Сичук М. М.

У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки справа 
буде розглянута за його  відсутності за наявни-
ми доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   З 
опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судово-
го засідання.

Сєвєродонецький міський суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Проскурову Ган-
ну Іллівну (останнє відоме місце реєстрації: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Парти-
занська, 20/17) у судове засідання з розгляду 
цивільної справи за позовом Державного під-
приємства «Сєвєродонецька теплоелектроцен-
траль» до Проскурової Ганни Іллівни про стяг-
нення заборгованості з оплати послуг з центра-
лізованого опалення та постачання гарячої во-
ди, інфляційних нарахувань та трьох процентів 
річних, яке відбудеться 03.11.2017 року об 11 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської 
області викликає як відповідача Попсуй Кари-
ну Едуардівну (останнє відоме місце реєстра-
ції: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т 
Гвардійський, 31б/36) у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Державно-
го підприємства «Сєвєродонецька теплоелек-
троцентраль» до Попсуй Карини Едуардівни про 
стягнення заборгованості з оплати послуг з цен-
тралізованого опалення та постачання гарячої 
води, інфляційних нарахувань та трьох процен-
тів річних, яке відбудеться 06.11.2017 року об 11 
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане су-
дове засідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської 
області повідомляє про ухвалення рішення від 
04.10.2017 року по справі № 428/6828/17 за по-
зовом Державного підприємства «Сєвєродо-
нецька теплоелектроцентраль» до Золочев-
ського Ігоря Івановича (останнє відоме місце 
проживання: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, кв. МЖК Мрія, буд. 5, кв. 28) про стяг-
нення заборгованості з оплати послуг з центра-
лізованого опалення та постачання гарячої во-
ди, інфляційних нарахувань та трьох процентів 
річних. Особа, яка знаходиться у населеному 
пункті України, який не контролюється органа-
ми влади України, може отримати копію рішен-
ня безпосередньо в Сєвєродонецькому місько-
му суді Луганської області особисто або через 
уповноваженого представника.

Суддя Т. С. Журавель

Сєвєродонецький міський суд Луганської 
області повідомляє про ухвалення рішення від 
04.10.2017 року по справі № 428/6811/17 за по-
зовом Державного підприємства «Сєвєродо-
нецька теплоелектроцентраль» до Дерев’янко 
Валентини Іванівни (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, 
вул. Гагаріна, буд. 58б, кв. 6) про стягнення за-
боргованості з оплати послуг з централізовано-
го опалення та постачання гарячої води, інфля-
ційних нарахувань та трьох процентів річних.

Особа, яка знаходиться у населеному пункті 
України, який не контролюється органами вла-
ди України, може отримати копію рішення без-
посередньо в Сєвєродонецькому міському суді 
Луганської області особисто або через уповно-
важеного представника.

Суддя Т. С. Журавель

Біловодський районний суд Луганської 
області викликає як відповідача Жарова 
Олександра Олександровича по цивільній 
справі 408/3087/17-ц за позовною заявою 
Жарової Вікторії Олександрівни про стягнен-
ня аліментів на повнолітню дитину на період 
її навчання, слухання справи відбудеться 06 
листопада 2017 року о 15.30 годині, у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про ви-
клик сторін вони вважаються повідомленими 
про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Повістка про виклик 
Підозрюваний Іванюк Олег Анатолійович, 04.08.1974 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 297-5 

КПК України, викликається на 10 год. 00 хв. 3, 4 та 6 листопада 2017 року до слідчого СВ УСБ України 
у Хмельницькій області Топільчука А. А. в каб. №102 за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майда-
ну, 19, тел.(0382) 69-85-57, 65-72-73 для проведення слідчих та процесуальних дій (вручення підозри, до-
питу як підозрюваного, оголошення про завершення досудового розслідування, надання доступу до ма-
теріалів досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання 
копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування) у кримінальному провадженні 
№22017240000000001 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Соколов Володимир Миколайович, 01.11.1959 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 та 

297-5 КПК України, викликається на 10 год. 00 хв. 3, 4 та 6 листопада 2017 року до старшого слідчого СВ 
УСБ України у Хмельницькій області Карнауха С. К. в каб. №103 за адресою: м. Хмельницький, вул. Геро-
їв Майдану, 19, тел.(0382) 69-85-57, 65-72-73 для проведення слідчих та процесуальних дій (вручення підо-
зри, допиту як підозрюваного, оголошення про завершення досудового розслідування, надання доступу до 
матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отриман-
ня копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування) у кримінальному проваджен-
ні №22017240000000004 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 25 жовтня 2017 р. № 809 
Київ

Деякі питання утворення військових 
навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів 
Відповідно до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити кафедри військової підготовки Академії Державної пенітенціарної 

служби та Приазовського державного технічного університету.
2. Внести у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян Укра-

їни за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 9, 
ст. 323; 2015 р., № 26, ст. 757, № 66, ст. 2181), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 жовтня 2017 р. № 809

ЗМІНИ, 
що вносяться у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян 

України за програмою підготовки офіцерів запасу
1. Позицію 
«Буковинський державний медичний університет» замінити такими позиціями:

«Академія Державної пенітенціарної служби (м. Чернігів)
Буковинський державний медичний університет».
2. Доповнити додаток після позиції 
«Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка» 
такою позицією:
«Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь)».

СПРАВА «ЛАЗАРЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF LAZARENKO AND OTHERS v. UKRAINE) 

(Заява № 70329/12 та 5 інших заяв)  
Стислий виклад рішення від 27 червня 2017 року

У справах шістьох заявників суди першої інстанції ухвалили перерахувати пенсії у зв’язку 
зі збільшенням середньої заробітної плати у країні з часу їхнього виходу на пенсію. У зв’язку 
з цим представники управлінь Пенсійного фонду України звернулися із апеляційними скар-
гами до Дніпропетровського адміністративного апеляційного суду (далі — апеляційний 
суд), який скасував постанови судів першої інстанції. З шести заявників лише п’ятий був 
присутнім на засіданні апеляційного суду.

Перша заявниця оскаржила постанову апеляційного суду до Вищого адміністративного 
суду України, який відмовив у відкритті касаційного провадження. У справах решти п’яти за-
явників постанови апеляційного суду оскарженню не підлягали.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявники за пунк-
том 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі — Кон-
венція) у зв’язку з порушенням принципу рівності сторін в апеляційному провадженні. Зо-
крема, заявники стверджували, що їх не було повідомлено про апеляційні провадження у 
їхніх справах.

Дійшовши висновку, що п’ятий заявник не мав наміру підтримувати свою заяву та що 
повага до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, не вимагає по-

дальшого розгляду його заяви, Європейський суд вирішив вилучити її зі свого реєстру 
справ відповідно до пункту 1 статті 37 Конвенції.

Розглянувши скарги решти заявників, Європейський суд вказав на те, що при відправ-
ленні судових документів необхідно використовувати рекомендовану письмову кореспон-
денцію. Крім того, особа, яка відправляла документ, повинна була повернути докази від-
правлення до суду і національне законодавство прямо вимагало збереження цього дока-
зу у судовій справі. У зв’язку з цим Європейський суд дійшов висновку, що заявників не бу-
ло повідомлено про апеляційні провадження у їхніх справах, внаслідок чого вони були по-
збавлені можливості надати свої коментарі щодо поданих управліннями ПФУ апеляційних 
скарг, що призвело до порушення принципу рівності сторін. Відповідно було порушення 
пункту 1 статті 6 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Вирішує вилучити з реєстру справ заяву № 27320/13 в частині щодо стверджувано-

го порушення принципу рівності сторін та оголошує неприйнятними решту скарг у цій заяві;
2. Вирішує об’єднати решту заяв;
3. Оголошує прийнятними решту заяв;
4. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
5. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповід-

но до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава– відповідач повинна сплатити кожному заявни-
ку 1000 (одна тисяча) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-якого 
податку, що може нараховуватись; ця сума має бути конвертована в національну валюту 
держави–відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на ви-
щезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, 
до якої має бути додано три відсоткові пункти;

6.  Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕйСьКИй СУД З ПРАВ ЛюДИНИ ТА УКРАЇНА
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оголошення

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

Запрошення до участі в торгах 
№ TER-IFB-03 

Україна 
«Розвиток міської інфраструктури – 2», ПРМІ-2 

Позика №: 8391-UA та TF017112  
Контракт  №: TER-ICB-03 

«Модернізація каналізаційних насосних станцій № 7, 9»

1. Дане запрошення до участі в торгах випущено на підставі загального оголошення про проведення закупівель в рам-
ках цього проекту, яке було опубліковане в електронному бюлетені «UN Development Business», від 05 серпня 2014 року

2. Україна отримала позику від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку в рахунок вартості Проекту «Розвиток 
міської інфраструктури – 2» (ПРМІ-2) і має намір використати частину коштів цієї позики для здійснення платежів за конт-
рактом №TER-ICB-03 «Модернізація каналізаційних насосних станцій № 7, 9».

3. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» запрошує правомірних учасників торгів представити свої запечата-
ні конкурсні пропозиції для Модернізації каналізаційних насосних станцій № 7, 9.

4. Тендер буде проводитись згідно з процедурами міжнародних конкурсних торгів, описаних в Посібнику із закупівлі то-
варів, робіт та не консультаційних послуг за позиками Міжнародного банку реконструкції та розвитку та кредитами між-
народного агентства з розвитку, виданого в січні 2011, переглянутий в липні 2014, і він є відкритий для всіх правомірних 
учасників, як це визначено в Керівництві із закупівель. 

Кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, включаючи членів спільних підприємств, субпідрядників або постачальників:
Середній річний оборот: 
Мінімальний середній річний оборот два мільйони доларів США (2 000 000,00 дол. США) розраховується як сертифі-

ковані платежі отримані за контрактами, протягом останніх трьох (3) років (2014—2016 рр.) до закінчення терміну пода-
чі пропозицій.

Фінансові результати: Учасник торгів повинен продемонструвати доступ до, або доступність фінансових ресурсів, таких 
як: ліквідні активи, невитрачені реальні активи, кредитні лінії та інші фінансові кошти, відмінні від будь-яких інших авансо-
вих платежів за контрактами для задоволення:

(I) наступна вимога до грошового обігу: п’ятсот тисяч доларів США (500 000,00 дол. США);
і
(II) загальні потреби грошових коштів для цього контракту і його поточні зобов’язання.
Загальний досвід: Досвід за договорами в ролі підрядника, субпідрядника, або керуючого підрядника принаймні за 

останніх 5 (п’ять) років до закінчення терміну подачі заявок.
Спеціальний досвід: 
(а) Участь в якості підрядника, управляючого підрядника або субпідрядника, принаймні, в двох (2) контрактах протягом 

останніх 5 (п’яти) років, кожен з яких вартістю не менше як один мільйон сто тисяч доларів США (1 100 000 дол. США), які 
були успішно і в основному завершені, і схожі до запропонованого обладнання і монтажних послуг. Подібність має ґрун-
туватися на фізичному розмірі, складності, методах/технології або інших характеристиках, як описано в розділі VI, вимо-
ги замовника.

(б) Для зазначених вище та інших контрактів, виконаних у період, передбачений в 2.4.2 (а) вище, мінімальний досвід ро-
боти в наступних основних заходах:

Будівництво або реконструкція каналізаційної насосної станції з продуктивністю не менше 10 000 м3/добу.
Історія судових спорів: Всі судові процеси не повинні в цілому переважати понад тридцять відсотків (30%) сукупного ка-

піталу Учасника торгів і повинні розглядатися як вирішені проти Учасника.
Кваліфікація персоналу: Учасник торгів повинен продемонструвати, що він матиме персонал для ключових позицій, які 

відповідають наступним вимогам:

No. Посада
Сукупний досвід  

в аналогічній  
області (років)

Досвід здійснення 
аналогічних робіт 

(років)

1 Керівник по виконанню робіт 5 3

2 Керівник монтажно-механічних робіт 5 3

3 Керівник загально-будівельних робіт 5 3

4 Керівник електричних, контрольно-вимірювальних та автоматичних робіт 5 3
 

Вимоги до устаткування: Учасник торгів повинен продемонструвати, що він матиме доступ до устаткування перерахова-
ного нижче:

№ Тип обладнання та характеристики Потрібна мінімальна 
кількість

1 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомністю 25 т, довжиною стріли 22 м 1 шт

2 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т 2 шт

3 Автомобілі самоскиди, вантажопідйомність 7 т 2 шт

4 Екскаватори з об’ємом ковша 0,5 м3 2 шт

5 Бульдозер 25-135 кН 1 шт

6 Агрегати зварювальні електродугові пересувні 1 шт

7 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 800 мм 1 шт

8 Мобільний фекальний електронасос для опорожнення резервуарів — 100-300 м3/год 1 шт

5. Зацікавлені правомірні учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію від Комунального підприємства 
«Тернопільводоканал», Мар’яна Кузик, e-mail: tender@vodokanal.te.ua і ознайомитися з тендерною документацією в робо-
чий час з 08:00 до 17:00 за нижченаведеною адресою (1).

6. Повний пакет документів для торгів на англійській мові може бути придбаний зацікавленими учасниками торгів піс-
ля того, як вони направлять письмову заявку за нижченаведеною адресою (1) і оплатять невідшкодовуваний комісійний 
збір у розмірі тринадцять тисяч двісті п’ятдесят гривень (13 250,00 українських гривень) або 500 дол. США (п’ятсот дола-
рів США). Оплату слід провести шляхом банківського переказу на вказаний нижче рахунок. Документація для торгів буде 
відправлена повітряною поштою на адресу покупця у разі, якщо останній перебуває за кордоном, звичайною поштою або 
кур’єром в разі доставки по території України або ж документацію можна отримати, звернувшись безпосередньо за ниж-
ченаведеною адресою (1).

7. Конкурсні пропозиції повинні надійти за нижченаведеною адресою (1) до 11.00 за місцевим часом, 8 грудня 2017 ро-
ку. Всі конкурсні пропозиції мають супроводжуватися заставним забезпеченням конкурсної пропозиції не менше 30 000 
дол. США (тридцять тисяч доларів США) або еквіваленту у вільноконвертованій валюті.

Конкурсні пропозиції доставлені невчасно будуть відхилені. Конкурсні пропозиції будуть публічно розкриті у присутнос-
ті учасників торгів, уповноважених представників і тих, які побажають відвідати цей захід за нижченаведеною адресою (2) 
об 11.00 за місцевим часом 8 грудня 2017 року. 

Адреса (1):
Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» 
Кому: Мар’яна Кузик, спеціаліст із закупівель
Адреса: вул. Танцорова, 7
Поверх/Номер кабінету: 2-й поверх, приймальня
Місто: Тернопіль
Поштовий індекс: 46008
Країна: Україна
Телефон: +38 0352 43 08 24; +38 050 437 18 44; +38 0352 52 52 20;
Факс: +38 (0352) 52-52-20
Електронна адреса: tender@vodokanal.te.ua
Адреса (2):
Комунальне підприємство «Тернопільводоканал»
Адреса: вул. Танцорова, 7
Поверх/Номер кабінету: 2-й поверх, актовий зал
Місто: Тернопіль
Поштовий індекс: 46008
Країна: Україна
Банківський рахунок Покупця для переказів в UAH та USD:
1. Рахунок підприємства в банку: 26003000021179
Назва банку: The State Export-Import Bank of Ukraine
МФО: 322313

Основні банки-кореспонденти:

Валюта Банк SWIFT код Кореспондентський рахунок банку Покупця

USD Citibank N. A., New York, USA CITI US 33 36083522

USD JP Morgan Chase Bank, N.A., New York, USA CHAS US 33 400-124432

USD Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA BKTR US 33 04094227

2. Рахунок підприємства в банку: 26008055110160
Назва банку: Privatbank, Kyiv, Ukraine
SWIFT код банку: PBANUA2X
МФО: 338783
ЄДРПОУ: 03353845
IBAN Code: UA703387830000026008055110160

Валюта Банк SWIFT код Кореспондентський рахунок банку Покупця

USD JP Morgan Chase Bank, New York, USA CHASUS33 890-0085-754

ЗАПИТ ЛИСТІВ ПРО ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ № QCBS-3.6 
(консультаційні послуги, відбір фірми)

УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року
Розробка і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (ре-

формування закладів інституційного догляду та виховання дітей в Закарпатській області)
Код закупівлі QCBS-3.6
Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі — МБРР) позику на цілі реалізації проекту «Мо-

дернізація системи соціальної підтримки населення України» та має намір використати частину коштів цієї позики на консульта-
ційні послуги. 

Консультаційні послуги (далі — Послуги) передбачають виконання наступних завдань:
— Розроблення та впровадження на рівні області Регіонального плану, який передбачає конкретні заходи щодо реформування 

закладів інституційного догляду та виховання дітей, розвитку соціальних послуг на рівні громад Закарпатської області, та відпові-
дає найкращим інтересам дітей щодо догляду, розвитку та виховання.

— Розроблення планів трансформації 8 закладів інституційного догляду та виховання дітей Закарпатської області та забезпе-
чення супроводу їх виконання. В разі доцільності, на базі приміщень закладів інституційного догляду та виховання дітей створення 
нових об’єктів соціального спрямування, та підвищення рівня професійної компетентності працівників закладів інституційного до-
гляду та виховання дітей для надання ними соціальних/реабілітаційних послуг на рівні громад Закарпатської області. Відпрацюван-
ня підходів щодо реформування різних типів закладів інституційного догляду та виховання дітей, з урахуванням особливостей кон-
тингенту дітей, які там перебувають, і сфери підпорядкування закладу.

— На рівні територіальних громад Закарпатської області запровадження та надання соціальних та реабілітаційних послуг, які 
відповідають потребам дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю та їх сімей, сімей з дітьми, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, сприяють запобіганню соціального сирітства; впровадження форми догляду дітей, з 
умовами, максимально наближеними до сімейних.

В процесі надання консультаційних послуг необхідно за результатами проведеного аналізу потреб територіальної громади ви-
значити перелік послуг, які потрібно розвинути / запровадити в територіальних громадах Закарпатської області для дітей і сімей 
з дітьми.

Очікуваний період надання послуг — з березня 2018 року по вересень 2020 року.
Цим листом Міністерство соціальної політики України запрошує прийнятні консультаційні компанії (далі — Консультанти) ви-

словити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг (українською або англійською мовою). Зацікавлені Консультанти мають 
надати інформацію, що підтверджує наявність у компанії досвіду та кваліфікації, необхідних для виконання вищезазначених По-
слуг. Критерії для включення компаній до короткого списку наступні:

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
— 5 років підтвердженого досвіду у наданні консультаційних послуг у сфері соціальної політики та/або у сфері адміністратив-

ного управління;
— не менше 5 років підтвердженого досвіду роботи з розробки та надання послуг для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-

ського піклування та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
— досвід роботи (співпраці) з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
— досвід реструктуризації підприємств, установ, організацій  або учбових закладів.
Бажані кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
— досвід роботи з розробки та надання послуг для дітей з інвалідністю;
— досвід розробки планів трансформації, реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей;
— досвід проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній;
— досвід проведення навчальних заходів та тренінгів.
Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9 «Керівництва: відбір та залучення консультантів за позиками  

МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», опублікованого Світовим банком у січні 2011 року зі зміна-
ми від липня 2014 року, що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів.

Консультанти можуть об’єднуватися для підвищення рівня загальної кваліфікації.
Відбір консультантів здійснюватиметься згідно з процедурою відбору на основі якості та вартості (QCBS).
Зацікавлені консультанти можуть отримати додаткову інформацію за зазначеною нижче адресою з 10:00 до 18:00 окрім вихід-

них днів.
Висловлення зацікавленості слід направляти поштою, кур’єром або електронною поштою (сканована версія) за наведеною 

нижче адресою до 17:00 (за місцевим часом) 28 листопада 2017 року.
Міністерство соціальної політики України
  вул. Еспланадна, 8/10
  Київ, 01601, Україна
  Офіс консультантів Групи управління Проекту
  поверх 20, кімната 2012
До уваги: Проскуріна Миколи Олексійовича, старшого консультанта з питань закупівель проекту 
Телефон:  + 38 (044) 289-74-03, 287-47-38
Ел. пошта: nproskurin@mlsp.gov.ua
копія:  t.golovko@mlsp.gov.ua; vorotyuk@ukr.net. 

Додаток
Технічне завдання розміщене за адресою:
http://www.msp.gov.ua/files/mod/QCBS_3_6_TOR_Draft_ukr.pdf

ЗАПИТ ЛИСТІВ ПРО ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ № QCBS-3.1 
(консультаційні послуги, відбір фірми)

УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року
Розробка і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (ре-

формування закладів інституційного догляду та виховання дітей в Одеській області)
Код закупівлі QCBS-3.1
Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі — МБРР) позику на цілі реалізації проекту «Мо-

дернізація системи соціальної підтримки населення України» та має намір використати частину коштів цієї позики на консульта-
ційні послуги. 

Консультаційні послуги (далі — Послуги) передбачають виконання наступних завдань: 
— Розроблення та впровадження на рівні області Регіонального плану, який передбачає конкретні заходи щодо реформування 

закладів інституційного догляду та виховання дітей, розвитку соціальних послуг на рівні громад Одеської області, та відповідає най-
кращим інтересам дітей щодо догляду, розвитку та виховання.

— Розроблення планів трансформації 8 закладів інституційного догляду та виховання дітей Одеської області та забезпечення 
супроводу їх виконання. В разі доцільності, на базі приміщень закладів інституційного догляду та виховання дітей створення нових 
об’єктів соціального спрямування, та підвищення рівня професійної компетентності працівників закладів інституційного догляду та 
виховання дітей для надання ними соціальних/реабілітаційних послуг на рівні громад Одеської області. Відпрацювання підходів що-
до реформування різних типів закладів інституційного догляду та виховання дітей, з урахуванням особливостей контингенту дітей, 
які там перебувають, і сфери підпорядкування закладу.

— На рівні територіальних громад Одеської області запровадження та надання соціальних та реабілітаційних послуг, які відпові-
дають потребам дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю та їх сімей, сімей з дітьми, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах, сприяють запобіганню соціального сирітства; впровадження форми догляду дітей, з умо-
вами, максимально наближеними до сімейних.

В процесі надання консультаційних послуг необхідно за результатами проведеного аналізу потреб територіальної громади ви-
значити перелік послуг, які потрібно розвинути / запровадити в територіальних громадах Одеської області для дітей і сімей з дітьми.

Очікуваний період надання послуг — з березня 2018 року по вересень 2020 року.
Цим листом Міністерство соціальної політики України запрошує прийнятні консультаційні компанії (далі — Консультанти) ви-

словити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг (українською або англійською мовою). Зацікавлені Консультанти мають 
надати інформацію, що підтверджує наявність у компанії досвіду та кваліфікації, необхідних для виконання вищезазначених По-
слуг. Критерії для включення компаній до короткого списку наступні:

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
— 5 років підтвердженого досвіду у наданні консультаційних послуг у сфері соціальної політики та/або у сфері адміністратив-

ного управління;
— не менше 5 років підтвердженого досвіду роботи з розробки та надання послуг для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-

ського піклування та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
— досвід роботи (співпраці) з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
— досвід реструктуризації підприємств, установ, організацій  або учбових закладів.
Бажані кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
— досвід роботи з розробки та надання послуг для дітей з інвалідністю;
— досвід розробки планів трансформації, реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей;
— досвід проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній;
— досвід проведення навчальних заходів та тренінгів.
Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9 «Керівництва: відбір та залучення консультантів за позиками  

МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», опублікованого Світовим банком у січні 2011 року зі зміна-
ми від липня 2014 року, що визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів.

Консультанти можуть об’єднуватися для підвищення рівня загальної кваліфікації.
Відбір консультантів здійснюватиметься згідно з процедурою відбору на основі якості та вартості (QCBS).
Зацікавлені консультанти можуть отримати додаткову інформацію за зазначеною нижче адресою з 10:00 до 18:00 окрім вихід-

них днів.
Висловлення зацікавленості слід направляти поштою, кур’єром або електронною поштою (сканована версія) за наведеною 

нижче адресою до 17:00 (за місцевим часом) 21 листопада 2017 року.
Міністерство соціальної політики України
  вул. Еспланадна, 8/10
  Київ, 01601, Україна
  Офіс консультантів Групи управління Проекту
  поверх 20, кімната 2012
До уваги: Проскуріна Миколи Олексійовича, старшого консультанта з питань закупівель проекту 
Телефон:  + 38 (044) 289-74-03, 287-47-38
Ел. пошта: nproskurin@mlsp.gov.ua
копія:  t.golovko@mlsp.gov.ua; vorotyuk@ukr.net. 

Додаток
Технічне завдання розміщене за адресою:
http://www.msp.gov.ua/files/mod/QCBS_3_1_TOR_Draft_ukr.pdf
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оголошення

Святошинський районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Кірюшина Артема Андрійовича, останнє ві-
доме місцезнаходження: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 21 
гурт. в судове засідання по справі за позовом Кірюши-
ної Олени Леонідівни до Кірюшина Артема Андрійовича, 
третя особа: Орган опіки та піклування Солом’янської ра-
йонної в м. Києві державної адміністрації про позбавлен-
ня батьківських прав та збільшення розміру аліментів, 
яке відбудеться під головуванням судді Величко Т. О. 15 
листопада 2017 року о 15 годині 00 хвилин, за адресою: 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-А, зал № 3.

У разі вашої неявки суд розгляне справу у вашу від-
сутність.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання Сіто Майкла Луіса як відповіда-
ча по цивільній справі за позовом Публічного акці-
онерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» до Сіто Майкла 
Луіса про стягнення боргу за необліковану електрич-
ну енергію, яке відбудеться 18.01.2018 р. о 09.30 год. 
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й по-
верх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У ра-
зі неявки справа буде розглядатися за наявними у 
справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Козелецький районний суд Чернігівської області викли-
кає як відповідача Безпалого Костянтина Миколайовича, 08 
серпня 1982 року народження, який проживає за адресою: 
вул. Червонофлотська, буд. 7А, с. Нічогівка, Козелецького 
району, Чернігівської області, в судове засідання на 14 год. 
00 хв. 20 листопада 2017 року за адресою: Чернігівська об-
ласть, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 по ци-
вільній справі за позовом Безпалої Олени Олександрівни до 
Безпалого Костянтина Миколайовича, третя особа: Служба 
у справах дітей Дніпровської районної в м. Києві державної 
адміністрації про позбавлення батьківських прав. У разі не-
явки в судове засідання цивільна справа буде розглянута за 
вашої відсутності.

Суддя Анохін А. М.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання Павельчук Віру Іванівну як відпо-
відачку по цивільній справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства «КИЇВЕНЕРГО» до Павель-
чук Віри Іванівни про стягнення боргу за електрич-
ну енергію, яке відбудеться 18.01.2018 р. о 10.00 год. 
за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й по-
верх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У ра-
зі неявки справа буде розглядатися за наявними у 
справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

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

Апеляційний суд Житомирської області викликає в судове засідання відповіда-
чів: Беккер Оксану Павлівну, Бруцького Юрія Вікторовича, Швець Петра Андрійови-
ча, Сірача Сергія Володимировича, Оніщука Анатолія Павловича, Романова Костян-
тина Григоровича, Степаненко Оксану Леонідівну, Романову Інну В’ячеславівну, Бу-
гайчук Ірину Василівну, Забєліну Марину В’ячеславівну, Шмалюк Олену Анатоліївну, 
Іванченко Аллу Петрівну, Бугайчука Миколу Андрійовича, Лелюка Івана Петровича, 
Біленького Євгена Андрійовича, Прокопенка Василя Петровича, Миколайчука Андрія 
Борисовича, Мельника Віктора Володимировича, Метельського Веніаміна Веніаміно-
вича, Павлюка Андрія Петровича, Гедз Ольгу Миколаївну, Лук’янчук Олену Володи-
мирівну, Галкіна Івана Євгенійовича, Кульчицького Володимира Віталійовича, Голу-
бенко Антоніну Францівну, Ковтун Вікторію Вікторівну, Вайсберга Юрія Рувімовича, 
Галкіну Ларису Леонідівну, Дмитренко Анну Василівну, Демчук Оксану Володимирів-
ну, Кайданович Юлію Стефанівну, Кравчук Ірину Миколаївну, Курило Павла Микола-
йовича, Сімашка Петра Казимировича, Свиридовського Леоніда Григоровича, Попо-
ва Миколу Васильовича, Федорова Віталія Валерійовича, Конончук Тамілу Василівну, 
Кіпоренка Юрія Дмитровича, Курило Тетяну Василівну, Потапського Максима Мико-
лайовича, Довгалюка Олега Валентиновича, Лермана Ярослава Йосиповича, Остров-
ську Світлану Андріївну, Багінського Віталія Івановича, Шаміна Олега Володимирови-
ча, Весельського Олександра Івановича, Черняк Ольгу Василівну, Шатило Лесю Ва-
силівну, Шостак Юлію Анатоліївну, Осецького Олега Авксентійовича, Чобітька Павла 
Миколайовича, Лукашевич Ірину Анатоліївну, Крігер Ольгу Леонідівну, Бабок Євге-
на Вікторовича, Хоменка Михайла Семеновича, Хоменко Ганну Іванівну, Шаран Сер-
гія Володимировича, Литвинчук Марію Василівну, Козир Людмилу Леонідівну, Хар-
ченко Вікторію Володимирівну, Пірієву Вікторію Миколаївну, Наливайко Надію Олек-
сіївну, Лаврентьєву Марію Олександрівну, Яненка Олександра Петровича, Бучинську 
Оксану Вікторівну, Латишева Руслана Анатолійовича, Мельничук Марину Сергіївну, 
Ружицького Олександра Євгеновича, Мурашову Наталію Вітольдівну, Литвиненко Ін-
ну Маратівну, Конончука Юрія Івановича, Головко В’ячеслава Сергійовича, Дунського 
Єгора Анатолійовича, Вакуленко Юлію Сергіївну, Флячинську Олену Іванівну, Лисо-
гор Світлану Борисівну, Осіпчука Ігоря Миколайовича, Климчук Аліну Зіновіївну, Па-
тока Аллу Олександрівну, Захарченко Ганну Олександрівну, Росіянську Антоніну Йо-
сипівну, Борзих Ірину Олександрівну, Ходаківську Ольгу Романівну, Багінську Люд-
милу Юріївну, Коцюбинського Леоніда Йосиповича, Перець Тетяну Степанівну по ци-
вільній справі № 278/2527/13-ц за апеляційними скаргами заступника прокуратура 
Житомирської області та квартирно-експлуатаційного відділу м. Житомира на рішен-
ня Житомирського районного суду Житомирської області від 19 червня 2017 року.

Розгляд справи відбудеться 15 листопада 2017 року об 11 год. 00 хв., за адресою: 
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 24 (зал судових засідань № 4).

У разі неявки або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто у 
вашу відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Т. І. Миніг

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в 
судове засідання відповідача по цивільній справі № 409/1723/17 
за позовом Березовського Артема Ігоровича до Березовської 
Олени Сергіївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 16.11.2017 року о 13.00 год. (ре-
зервна дата на 30.11.2017 року на 13.00 год.) в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідачка Березовська Олена Сергіївна, 
місце реєстрації: вул. Андрія Ліньова, б. 91, кв. 48, м. Луганськ.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє 
Гулому Ігорю Олександровичу, Гулому Олександру Івановичу, 
мешканцям міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про 
ухвалення заочного рішення від 13 червня 2017 року по спра-
ві № 428/2840/17 за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Українська факторингова компанія» до Гулого Ігоря 
Олександровича, Гулого Олександра Івановича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухва-
лив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано 
протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Т. С. Журавель

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Фастів-

ської міської ради запрошує Чорнія Ігоря Івановича (вул. Шухе-

вича, буд. 90, кв. 13, м. Самбір, Львівської обл., 81400) на за-

сідання комісії з питань захисту прав дитини, яке відбудеться 

15.11.2017 р. о 09.00 год. каб. 109, за адресою: Київська обл.,  

м. Фастів, площа Соборна, 1 (приміщення Фастівської міської ра-

ди).

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове за-
сідання Єсепчук Тетяну Олексіївну як відповідачку по цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «КИЇВЕ-
НЕРГО» до Єсепчук Тетяни Олексіївни про стягнення заборгова-
ності за надані послуги з центрального опалення та постачання га-
рячої води, яке відбудеться 07.12.2017 р. о 14.00 год. за адресою:  
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до су-
ду є обов’язковою. У разі неявки справа буде розглядатися за на-
явними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відпо-
відача Крупу Олександра Вікторовича по цивільній справі  
№ 756/1445/16-ц за позовом Савченко Ганни Іванівни до Крупи 
Олександра Вікторовича, Стекольщикової Тетяни Євгенівни про 
визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділян-
ки, розгляд якої призначено на 22.11.2017 р. на 09.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 18, суддя 
Васалатій К. А. У разі неявки, справу буде розглянуто у відсут-
ності відповідача.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Лебе-
денка Віталія Анатолійовича, місце перебування якого невідоме, що судовий 
розгляд по цивільній справі провадження № 2/484/1527/17 р. за позовною зая-
вою ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Миколаївське облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Лебеденка Віталія Анатолійовича про стягнен-
ня кредитної заборгованості, відкладено на 09.11.2017 року на 10.00 годину. На 
призначений час відповідачу слід з’явитись до суду Первомайського міськра-
йонного суду Миколаївської області із паспортом.

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

Суддя О. В. Мельничук

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧУВАНОГО
Шевченківський районний суд м. Чернівців викликає Каменєва Сергія 

Дмитровича, 30.09.1967 р.н., зареєстрованого в м. Донецьк, вул. Моло-
дих шахтарів, 22, кв. 1 як обвинувачуваного в кримінальному проваджен-
ні за ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться 06.11.2017 р. о 09.45 год. за 
адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет № 19.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

Суддя В. Г. Смотрицький

Тростянецький районний суд Сумської області викликає як 
відповідача Кожушка Івана Яковича в судове засідання у цивіль-
ній справі № 2/588/530/17 за позовом представника позивача 
Грицика Геннадія Олексійовича в інтересах Авраменка Олексан-
дра Павловича до Міхєєвої Юлії Сергіївни, Кожушка Івана Якови-
ча про виділ частки із майна, що є у спільній частковій власнос-
ті, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 13.11.2017 року, у при-
міщенні суду за адресою: Сумська обл. м. Тростянець, вул. Ми-
ру, 9. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за йо-
го відсутності.

Суддя М. В. Щербаченко

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як відповідача 
Гарматій Григорія Івановича, який мешкає за адресою: м. Маріуполь, 
пр. Будівельників, буд. 54, кв. 9 по цивільній справі за позовом Яцен-
ко Зінаїди Григорівни до Гарматій Григорія Івановича про визнання 
особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 08 листопада 2017 року о 09.00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 
52-А, кабінет № 39-а.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки до суду 
без поважних причин, це оголошення вважається належним повідо-
мленням і справу буде розглянуто по суті за наявними матеріалами 
справи.

Суддя М. В. Дзюба

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідо-
мляє, що Гожак Василь Іванович, 02.09.1949 року народжен-
ня, викликається в судове засідання як відповідач, Ставратій 
Катерина Василівна, 15.09.1984 року народження, виклика-
ється в судове засідання як третя особа по цивільній справі 
№ 474/664/17, провадження № 2/474/227/17 за позовом ПАТ 
«Державний ощадний банк України» до Гожак Василя Івано-
вича про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 10.00 год. 06 лис-
топада 2017 року за адресою: вул. Незалежності, 103, смт 
Врадіївка, Миколаївської області.

Суддя Ф. Г. Сокол

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судо-
ве засідання Божука Миколу Леонтійовича як відповідача по 
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Київенерго» до Божука Миколи Леонтійовича про 
стягнення заборгованості, яке відбудеться 18.01.2018 р. о 
10.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й 
поверх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У разі неяв-
ки справа буде розглядатися за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Сватівський районний суд Лу-
ганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемо-
ги, 34, повідомляє, що 30 берез-
ня 2017 року по цивільній справі 
№ 426/1582/17 за позовом Піль-
чук Сергія Володимировича до 
Пільчук Анни Олександрівни про 
розірвання шлюбу, було винесе-
не заочне рішення про задово-
лення позовних вимог позивача.

Суддя Л. М. Осіпенко

Іршавський районний суд Закарпатської облас-
ті викликає як відповідача Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Національна лізингова компанія 
«ЛЮКСКАР» місцезнаходження: м. Київ, вул. Зоо-
логічна, 4А, оф. 139 на 10 год. 00 хв. 09 листопада 
2017 року в судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Ганушинець Марії Василівни 
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Наці-
ональна лізингова компанія «ЛЮКСКАР» про захист 
прав споживача, визнання недійсним договору, стяг-
нення безпідставно набутого майна та відшкодуван-
ня моральної шкоди.

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.

Суддя Даруда І. А.

Печерський районний суд м. Києва викликає в судове 
засідання як відповідача Гуртового Григорія Аркадійовича, 
який проживає за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27, кв. 
17, по цивільній справі № 757/23256/17-ц за позовом Сер-
гієнка Станіслава Леонідовича та Сергієнко Валентини Ми-
колаївни до Гуртового Григорія Аркадійовича, ПТ «ПЛАТІ-
НУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД» та Кауфмана Бориса Рафаїлови-
ча про стягнення коштів за договорами банківського вкла-
ду, яке відкладено на 30 листопада 2017 року на 11.00 год. і 
відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб.14, 
суддя Остапчук Т. В.

Пропонуємо подати всі раніше не подані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без по-

важних причин або не повідомлення суд про причини неяв-
ки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України, з опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час та місце розгляду 
справи.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми 
знаходиться цивільна справа № 591/4626/17, прова-
дження № 2/591/2378/17 за позовом Департаменту 
соціального захисту населення Сумської міської ра-
ди до Зеленіна Володимира Сергійовича про стяг-
нення тимчасової державної допомоги.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до суду як відпо-
відача Зеленіна Володимира Сергійовича, останнє 
відоме місце проживання: м. Суми, вул. Охтирська, 
буд. 31, кв. 17 на 06 листопада 2017 року о 10.40 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні За-
річного районного суду м. Суми, що розташоване за 
адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 302, 3 
поверх, головуючий суддя Шелєхова Г. В.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання, 
справа буде розглянута у його відсутність.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми 
знаходиться цивільна справа № 591/4624/17, прова-
дження № 2/591/2377/17 за позовом Департаменту 
соціального захисту населення Сумської міської ра-
ди до Гужва Сергія Вікторовича про стягнення тимча-
сової державної допомоги.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до 
ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до суду як відпові-
дача Гужва Сергія Вікторовича, останнє відоме місце 
проживання: м. Суми, вул. І. Сірка, буд. 45, кв. 169 на 
06 листопада 2017 року о 10.20 год.

Судове засідання відбудеться в приміщенні За-
річного районного суду м. Суми, що розташоване за 
адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 302, 3 
поверх, головуючий суддя Шелєхова Г. В.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання, 
справа буде розглянута у його відсутність.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Хілінського Анатолія Олександровича, 
останнє місце проживання якого: м. Київ, вул. Дра-
гоманова, 14-а, кв. 87, в судове засідання, яке відбу-
деться 01 лютого 2018 року об 11.00 годині за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у 
судовому розгляді цивільної справи за позовом Шат-
ковської Людмили Павлівни до Хілінського Анатолія 
Олександровича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відпові-

дач вважається повідомлений про день, час та місце 
розгляду справи і в разі неявки його до суду справа 
може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання 
зобов’язаний повідомити суд про поважність причи-
ни неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів в судове засідання Агризкова Ві-
ктора Георгійовича, Агризкова Володимира Георгі-
йовича у цивільній справі № 433/1462/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» до Агризкова Ві-
ктора Георгійовича, Агризкова Володимира Георгі-
йовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 07.11.2017 року о 
08.30 годині приміщенні Троїцького районного суду 
Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, 
смт Троїцьке, Луганської області.

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

Суддя Певна О. С.

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Приватного акціонерно-
го товариства «Акціонерна страхова компанія «ІНГО 
Україна» до Татарченка Ярослава Володимировича 
про відшкодування шкоди в порядку регресу.

Відповідач у справі Татарченко Я. В., який зареє-
стрований за адресою: м. Київ, вул. Турівська, 18/20, 
кв. 23, викликається до суду на 26 січня 2018 року об 
11.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14-Б, 
каб. 7, для участі у розгляді справи по суті.

З опублікуванням оголошення про виклик до су-
ду відповідач вважається повідомленим про день, 
час та місце розгляду справи, і в разі неявки до су-
ду справа може бути розглянута за його відсутності.

У випадку неприбуття в судове засідання відпові-
дач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя Супрун Г. Б.

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) 
викликає в судове засідання як відповідача Фрігу 
Галину Леонідівну як законного представника Ка-
рапетяна Арсена Савеловича по цивільній справі  
№ 522\16739\17-ц за позовом Приходько Лілії Леоні-
дівни до Фріги Девіда Павловича, Фріги Галини Лео-
нідівни як законного представника Карапетяна Арсе-
на Савеловича, третя особа: Приморський районний 
відділ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області, 
про визнання осіб такими, що втратили право корис-
тування житловим приміщення.

Судове засідання відбудеться 13.11.2017 року об 
11 год. 20 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 
33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної 
особи, справа буде розглянута за її відсутності.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 1 ЛИСТоПада

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -1  +4 +4  +9 Черкаська -1  +4 +4  +9
Житомирська -1  +4 +3  +8 Кіровоградська -1  +4 +4  +9
Чернігівська -2  +3 +2  +7 Полтавська -1  +4 +3  +8
Сумська -2  +3 +2  +7 Дніпропетровська -1  +4 +4  +9
Закарпатська +2  -3 +4  +9 Одеська -1  +4 +5  +10
Рівненська -1  +4 +4  +9 Миколаївська -1  +4 +4  +9
Львівська -2  +3 +4  +9 Херсонська -1  +4 +5  +10
Івано-Франківська -2  +3 +4  +9 Запорізька -1  +4 +4  +9
Волинська -1  +4 +4  +9 Харківська -1  +4 +2  +7
Хмельницька -1  +4 +4  +9 Донецька -1  +4 +4  +9
Чернівецька -1  +4 +4  +9 Луганська -1  +4 +3  +8
Тернопільська -1  +4 +4  +9 Крим 0  +5 +6  +11
Вінницька -1  +4 +4  +9 Київ 0  +2 +6  +8

Укргiдрометцентр

-1..4
4..9 -1..4

4..9

-1..4
4..9

-1..4
4..9

-1..4
4..9

Листопад зиму зустрічає
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо на Кузьми і Дем’яна випаде сніг, 
весна буде з повінню, а якщо день лагідний, зима буде теплою

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Цьогорічний жовтень 
неохоче змінює сма-

рагдове вбрання на позо-
лоту. Ліси й діброви тіль-
ки де-не-де торкнувся 
пензель з вохрою. А дуби 
й берези ще й не думали  
скидати листя (хоч ма-
ло це статися до Покро-
ви). Отже, за народними 
прикметами, на нас че-
кає сувора зима і рік не-
легких випробувань. На 
щастя, не всі неприємні 
прогнози збуваються.  У 
нашому національному 
фольклорі побутує такий 
афоризм: «Випробуван-
ня — це загартування». 

Затяжна осінь — спри-
ятлива пора для хлібо-
робів. Вчасно і без втрат 
зібрано урожай, зорано 
угіддя, зеленіє озимина. 
Завершуються  польові 
роботи. Лани, сади і па-
совиська огорнула тиша. 
У Карпатах випав пер-
ший сніг. Листопад зиму 
зустрічає.

Останній місяць осені 
має прикметні дні, в які 
старі люди здавна скла-
дали прогнози на на-
ступні зиму, весну і літо. 
Зокрема це релігійні свя-
та: Казанської ікони Бо-
жої Матері (4), Дмитра 
Солунського (8), Парас-
кеви П’ятниці (10), Кузь-
ми і Дем’яна (14), архі-
стратига Михаїла (21).

Ось давні прикмети:  
«До  Казанської — не зи-
ма,  а з Казанської — не 
осінь», «На Казанську 
виїжджали на колесах,  
а полози на віз брали».  
Як і на Покрову, було до-
брою ознакою для моло-
дого подружжя справля-
ти цього дня весілля. Як-
що вранці дощить, а по-
тім на вологу землю ви-
паде сніг — зима буде 
сніжною, а весна ран-
ньою. 

На Дмитра святкують 
завершення хлібороб-
ського року. На обідньо-
му столі — хліб із борош-
на нового врожаю, овочі, 
фрукти, мед — дари ще-
дрої осені. Під час тра-
пези поминають покій-
них родичів. На покут-
ті під образами ставлять 
миску зі стравою і кух-
лик води. За народним 
повір’ям, Дмитро зами-
кає землю на ключ і три-
має його при собі до вес-
няного  Юрія (06.05). Як-
що цього дня випаде сніг 
— весь листопад буде 
холодним, з приморозка-
ми. Відлига обіцяє теплу 
зиму, ранню весну і пого-
же літо. 

Параскева П’ятниця 
вважається  покрови-
телькою жінок. Цього 
дня  їм не можна шити, 
ткати,  працювати на го-

роді, навіть розчісувати 
волосся. Ще з дохристи-
янських часів П’ятниці 
вважалися богинями, які 
освячували людей на до-
брі діла і карали тих, хто 
вчинив гріх. Якщо на Па-
раски день сонячний, зи-
ма буде теплою; якщо 
похмурий, холодний — 

незабаром вдарять силь-
ні морози.

Кузьма і Дем’ян уосо-
блюють бідних безсріб-
ників. Крім того, вони 
вважаються оборонцями 
людей від змій і покрови-
телями ковалів.  За дав-
ньою традицією, пасту-
хи цього дня вперше від 

весняного Юрія голять 
бороди і підстригають 
чуприни, бо протягом се-
зону не годилося брати 
в руки бритви й ножи-
ці, «щоб худоба не хворі-
ла, а вівці не губили вов-
ни». Якщо цього дня ви-
паде сніг, весна буде по-
вноводною. А якщо день 
видасться теплим, со-
нячним, то й зима буде 
лагідною. «Якщо вітер на 
Кузьми і Дем’яна — до-
рога буде санна», — ка-
же народне прислів’я. 

Архістратиг Миха-
їл — провісник зими. 
Він «крижані мости мос-
тить, звістку від матін-
ки-зими на білому коні 
привозить». Щоправда, 
у зв’язку з глобальни-
ми змінами клімату вже 
важко й пригадати, ко-
ли святий востаннє при-
їжджав до нас на білому 
коні. Побачимо, за якими 
прикметами прогнозува-
ти погодні умови  на май-
бутнє нинішнього Ми-
хайла. 

Якщо цього дня бу-
де хмарно, а трава і гіл-
ля дерев вкриє паморозь, 
перший великий сніго-
пад не забариться. Зи-
ма буде суворою. А як-
що поля огорне туман — 
кінець місяця і початок 
грудня будуть з дощами.

25 листопада відзнача-
тимемо трагічну дату в 
історії українського на-
роду — 84 роковини Го-
лодомору (1932—1933). 
Нині людиноненавис-
ницьку політику тодіш-
нього тоталітарного ре-
жиму проти нашої дер-
жави продовжує ново-
руський агресор. Як ба-
чимо, бацила войовничо-
го сатанізму в спадок від 
«батька народів» переда-
лася синові. Невже Росія 
приречена на жорстоких 
спадкоємців у владі?

Білі мухи — одна з наочних ознак того, що попереду пора чудова, та холодна

Наш калеНДар

2 листопада —  Міжнародний день припинення без-
карності за злочини проти журналістів

3 листопада — день інженерних військ; 
  день ракетних військ і артилерії
4 листопада — день залізничника
5 листопада — день працівників соціальної сфери
6 листопада —  Міжнародний день запобігання екс-

плуатації довкілля під час війни та 
збройних конфліктів

6—12 листопада — Міжнародний тиждень науки та миру
9 листопада —  Всеукраїнський день працівників 

культури та  майстрів народного мис-
тецтва; день української писемності 
та мови

10 листопада —   Всесвітній день науки задля миру та 
розвитку

14 листопада —  Всесвітній день боротьби із захворю-
ванням на діабет

16 листопада —  день морської піхоти; день працівни-
ків радіо, телебачення та зв’язку; Між-
народний день, присвячений  толе-
рантності; Всесвітній день філософії

17 листопада — Міжнародний день студентів
18 листопада —  75 років тому (1942) почалося визволен-

ня України від нацистських загарбників
19 листопада —  день працівників сільського господар-

ства; день  скловиробника; день пра-
цівників гідрометеорологічної служби; 
Всесвітній день пам’яті жертв дорож-
ньо-транспортних пригод

20 листопада —  100 років тому (1917) було ухвалено 
Третій Універсал Української Централь-
ної Ради, де проголошено створення 
Української Народної Республіки; Все-
світній день дитини; день індустріаліза-
ції  африки

21 листопада —  день Гідності та Свободи; Всесвітній 
день телебачення

22 листопада —  Міжнародний день боротьби за лікві-
дацію насильства  над жінками

25 листопада —  день пам’яті жертв Голодомору
29 листопада —       Міжнародний день солідарності з па-

лестинським народом

Марта Костюк — новий 
тенісний майстер

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ВЕРШИНА. Українка завершила сезон перемогою на Підсумко-
вому юніорському «Мастерсі» Міжнародної федерації тенісу (ITF) 
у віковій категорії 18 років і молодше, який у неділю завершився 
в Ченду (Китай). У фіналі Марта Костюк не залишила шансів Кайї 
Ювань зі Словенії — 6:4, 6:3, повідомляє портал btu.org.ua.

Протягом  турніру 15-річна киянка, яка була цьогоріч  наймолод-
шою учасницею, провела п’ять матчів, не програвши жодного се-
ту своїм суперницям. Нагадаємо, що в цьому році за час виступів 
на юніорському рівні Марта Костюк виграла одиночний титул на 
Australian Open, виборола срібну медаль на чемпіонаті Європи в оди-
ночному розряді і золоту — в парному, а також стала переможницею 
Відкритого чемпіонату СШа в парі.

То хто ж вона українська сенсація? Постійно  Марту тренує її ма-
ти — Таліна Костюк. Батько дівчини — олег Костюк теж має стосу-
нок до тенісу і свого часу був технічним директором юніорського тур-
ніру «Кубок антея».

Саме на кортах клубу «антей» і почала, за власним визначенням 
«з пелюшок», грати Марта Костюк. а ще до її нинішнього успіху до-
клався тренер легендарного швейцарця Роджера Федерера хорват 
Іван Любічіч. дівчина наголошує, що  завдяки йому істотно поліпши-
ла рівень своєї гри.
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