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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 15 січня 2018 року
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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

5

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

РЕБЕККА ГАРМС:
«Я дуже сподіваюся,  

що того, чого ми 
досягли як свободи  

для українців  
у ЄС,   

не чіпатимемо».

Позиції Києва і Москви 
дуже далекі

СПРОБА ДОМОВИТИСЯ.  Глава МЗС України Павло Клім-
кін обговорив із очільником зовнішньополітичного відомства РФ 
Сергієм Лавровим питання звільнення українських заручників та 
політичних в’язнів і формат можливої миротворчої місії ООН на 
Донбасі. Про це Павло Клімкін написав у своєму Twitter.  «Пози-
ції дуже далекі, але маємо працювати далі», —  написав міністр. 
Він також повідомив, що говорив із Сергієм Лавровим про СЦКК 
та  не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію.

Термінова телефонна розмова між міністрами, очевидно, бу-
ла оперативною реакцією Києва на резонансні заяви, які Сер-
гій Лавров зробив під час прес-конференції у понеділок. Зокре-
ма він заявив про те, що Росія поважає територіальну цілісність 
України в межах, що склалися після так званого референдуму 
в Криму. Крім того, головний російський дипломат наголосив, 
що на формування складу місії миротворців ООН на Донбасі 
мають впливати так звані ДНР і ЛНР. «Національний склад кон-
тингенту відповідно до нашої пропозиції та практики ООН ви-
значають сторони конфлікту, тобто це треба буде погоджувати 
з Києвом, Донецьком і Луганськом», — сказав він.

1 492 247 переселенців
зафіксовано на обліку структурними 

підрозділами соціального захисту 
населення обласних та Київської 
міської державної адміністрацій

ЗЛОЧИННІСТЬ. Хоч кількість  крадіжок коштів громадян 
з карток в інтернеті та банкоматах має тенденцію 
до зменшення, в країні розвивається виманювання 
персональних даних

Час фішингу

Євродепутат від Партії зелених про ймовірність того,  
що ЄС призупинить безвізовий режим для України через 
незадовільні результати боротьби з корупцією
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Чого варто чекати Києву  
від нового президента 
Чехії, чиє ім’я буде 
оголошено за два 
тижні?

ГЕОПОЛІТИКА

«Євробляхи»: чи будуть усі рівними  
перед законом
АКТУАЛЬНА ТЕМА. До України вже завезено за сірими схемами до 2,5 мільйона машин. Що далі?

Станіслав ПРОКОПЧУК,  
«Урядовий кур’єр» 

Була п’ятниця і кінець робо-
чого дня. Для Києва з йо-

го постійними заторами на до-
рогах це найскладніші години 

для автоводіїв. Особливо в цен-
трі міста. 

То тебе нахабно підрізає 
якийсь крутелик на «Порше», 
то мажор на «Мерседесі» преть-
ся і на жовтий, і на червоний. Дай 
йому дорогу! 

Тож мене вразила витримка 
Сергія, водія таксі: нуль емоцій 
на такі порушення Правил до-
рожнього руху. Він вів свій уні-
версал «Ауді А6» мовчки і  впев-
нено, обережно вибираючись із 
заторів.

— Для вас, бачу, це вже не пер-
ша власна машина. Їздите чудово.

— З десяток було, не менше, 
— з готовністю підтримує розмо-
ву таксист. — Цю нещодавно при-
дбав. Їй 12 років, віддав 3,5 тисячі 
євро. Класне авто.

— Литовські номери. У країнах 
Балтії купували? 

— Так. Звідти сам і пригнав. 
Купував через знайо-
мих. Не довіряю по-
середникам. Мо-
жуть кинути. 

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження 
Державної цільової програми 
відновлення та розбудови миру 
в східних регіонах України»
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оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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: F11GL9083- F11GL9088
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 05.02.2018, 02.03.2018, 30.03.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/31825-asset-sell-id-147422

Номер лота: F11GL9089
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 13.02.2018, 21.03.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/31755-asset-sell-id-147119

Номер лота: F11GL9090- F11GL9096
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих тор-
гів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону: 08.02.2018, 12.03.2018, 11.04.2018.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/31790-asset-sell-id-147341

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області зна-

ходиться кримінальне провадження № 310/108/17 стосовно Кичигіна 
Олексія Миколайовича, 19.04.1977 року народження, обвинуваченого 
у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому 
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Кичигін Олексій Миколайович, зареє-
стрований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ялтин-
ська, буд. 50, кв. 38, фактично мешкає в м. Ровеньки Антрацитівського 
району Луганської області.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський район-
ний суд Луганської області викликає Кичигіна Олексія Миколайовича в 
судове засідання, яке відбудеться 29 січня 2018 року об 11.00 годині в 
залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого 
судді Половинки В. О., суддів Осіпенко Л. М., Скрипника C. M.

Повістка про виклик обвинуваченого в підготовче судове 
засідання, по якому здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування
Обвинувачений Макушенко Роман Володимирович,29.05.1981 

року народження, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в порядку спеціально-
го судового провадження, яке відбудеться 30 січня 2018 о 13 го-
дині 00 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30, для участі в судовому засіданні як обвину-
вачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду перед-
бачені ст. 138 КПК України.

Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 
323 КПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 417/7/15-к сто-
совно Семенюка Віталія Павловича, 03.05.1982 року народжен-
ня, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3  
ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України. Обвинувачений Семенюк В. П. заре-
єстрований за адресою: кв-л Шевченка, 31/3, смт Родакове Сла-
вяносербського p-ну Луганської обл.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Марківський районний 
суд Луганської області викликає Семенюка Віталія Павловича у 
підготовче судове засідання, яке відбудеться 31 січня 2018 року 
об 11 годині 30 хвилин у залі судових засідань Марківського ра-
йонного суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 
31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається головуючим суддею  
Чернік А. П.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 417/7/15-к сто-
совно Гусева Олександра Сергійовича, 28.02.1972 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого  
ч. 2 ст. 309 КК України. Обвинувачений Гусев О. С. зареєстрова-
ний за адресою: вул. Луначарського, 20/3, м. Зимогіря Славяно-
сербського p-ну Луганської обл.

На підставі ст.ст. 323, 135 КПК України, Марківський районний 
суд Луганської області викликає Гусева Олександра Сергійови-
ча у підготовче судове засідання, яке відбудеться 31 січня 2018 
року о 10 годині 00 хвилин у залі судових засідань Марківського 
районного суду Луганської області за адресою: пл. Соборна, буд. 
31, смт Марківка Марківського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається головуючим суддею  
Чернік А. П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Андріксон Сергій Вікторович, 12.12.1976 року народження, що зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть,  м. Костянтинівка, вул. Калмикова, буд. 31, кв. 97, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України,  Вам необхідно 
з’явитися  22.01.18, 23.01.18, 24.01.18 року у період часу з 09.00 до 18.00 годин до кабінету № 115 першого СВ СУ проку-
ратури Донецької області, до слідчого Саварець А. В., за адресою: Донецька область,  м. Краматорськ, вул. Рум’янцева, 4а, 
для проведення за Вашою участю слідчих дій у кримінальному провадженні № 12015220320001886 від 23.07.2015 за ч. 1 
ст. 258-3 КК України — вручення Вам повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, закінчення досудового розслі-
дування, відкриття матеріалів кримінального провадження, вручення обвинувального акта з додатками відповідно до ви-
мог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Красовський Сергій Сергійович, 29.01.1977 року народження, що зареєстрований за адресою: Донецька 
область,  м. Костянтинівка, вул. Шевченка, буд. 233, кв. 19, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України  Вам необхідно 
з’явитися  22.01.18, 23.01.18, 24.01.18 року у період часу з 09.00 до 18.00 годин до кабінету № 115 першого СВ СУ проку-
ратури Донецької області, до слідчого Саварець А. В. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рум’янцева, 4а, 
для проведення за Вашою участю слідчих дій у кримінальному провадженні № 12015220320001846 від 21.07.2015 за ч. 1 
ст. 258-3 КК України — вручення Вам повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, закінчення досудового розслі-
дування, відкриття матеріалів кримінального провадження, вручення обвинувального акта з додатками відповідно до ви-
мог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Гр. Толстих Ігор Євгенійович, 15.02.1978 р.н., що зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ,  вул. Свободи, б. 13, кв. 3 відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України, Вам як підозрюваному не-
обхідно з’явитися 22.01.2018 року об 11:00 до першого слідчого відді-
лу слідчого управління прокуратури Харківської області (м. Харків, вул.  
Б. Хмельницького, 4, кабінет № 37, 057-771-43-27) для отримання змінено-
го повідомлення про підозру, клопотання про продовження строку досудово-
го розслідування та  допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні  
№ 42016221320000111 від 05.12.2016, за ознаками складу злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Волчков Єгор Ігорович, 10.06.1990 р.н., зареєстрований за адресою: площа Перемоги, буд. 9, кв. 7, м. До-
нецьк, на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України, вам необхідно з’явитись до Управління Служби безпеки України в Жи-
томирській області (м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7), до старшого слідчого слідчого відділу Петрука М. В., р.т. 
(0412)405-279, для участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному провадженні №22017060000000030 як підозрю-
ваний у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 ст. 260 КК України о 12 год. 00 хв. 20.01.2018 р., о 12 год. 00 хв. 
21.01.2018 р. та о 12 год. 00 хв. 22.01.2018 р. (для отримання письмового повідомлення про підозру, допиту, впізнання то-
що), а також о 12 год. 00 хв. 23.01.2018 р., о 12 год. 00 хв. 24.01.2018 р. та о 12 год. 00 хв. 25.01.2018 р. (для виконання вимог  
ст. 290 КПК України – ознайомлення з матеріалами досудового розслідування). Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явлення. Поважні причини та наслідки неприбуття на виклик, передбачені ст.ст. 138, 139 КПК України.

Дзержинський міський суд Донецької 
області викликає Ульяненка Сергія Дми-
тровича по кримінальному провадженню  
№ 225/2733/17 як обвинуваченого у вчи-
ненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни в судове засідання, яке відбудеться 
31.01.2018 року о 09.00 годині. Явка обви-
нуваченого обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 13 грудня 2017 р. № 910-р 
Київ

Про передачу окремого індивідуально 
визначеного майна у спільну власність 
територіальних громад Гребінківського 

району
Передати окреме індивідуально визначене майно за переліком згідно з додатком 

у спільну власність територіальних громад Гребінківського району.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 13 грудня 2017 р. № 910-р
ПЕРЕЛІК 

окремого індивідуально визначеного майна, що передається у спільну власність 
територіальних громад Гребінківського району

 Найменування об’єкта  Інвентарний номер
Машини обчислювальні цифрові ПК               1048-6686, 1048-6700, 1048-6701,

1048-6702, 1048-6732, 1048-6776, 
1048-6790, 1048-6797, 1048-6798, 
1048-6799, 1048-6828, 1048-6829, 
1048-6834, 1048-6835, 1048-6840, 
1048-6882, 1048-6902, 1048-6913, 
1048-6924, 1048-6950, 1048-7050, 
1048-7096, 1048-7101, 1048-7123, 
1048-7254, 1048-7255, 1048-7259, 
1048-7285, 1048-7422, 1048-7448, 
1048-7527, 1048-7535, 1048-7748, 
1048-7758, 1048-7919, 1048-7931, 
1048-7932, 1048-7938, 1048-7953, 
1048-6936

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 грудня 2017 р. № 930-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству внутрішніх справ на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству вну-
трішніх справ на 2017 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл 
видатків шляхом:

зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 1004010 «Керівництво та 
управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» на 
суму 14 573,1 тис. гривень;

збільшення обсягу видатків споживання за програмою 1004020 «Забезпечення 
виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізич-
них осіб» на суму 14 573,1 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству внутрішніх справ – погодження перерозподілу видатків, передбаче-

ного пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань 
бюджету;

Міністерству фінансів – внесення після зазначеного погодження відповідних змін 
до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 грудня 2017 р. № 931-р 
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 
Національній академії медичних наук  

на 2017 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити 

у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Національній ака-
демії медичних наук на 2017 рік у загальному фонді державного бюджету, перероз-
поділ видатків державного бюджету шляхом:

зменшення обсягу видатків споживання за програмою 6561060 «Діагностика і лі-
кування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних тех-
нологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науко-
во-дослідними установами Національної академії медичних наук України» на 8250 
тис. гривень;

збільшення обсягу видатків розвитку за програмою 6561040 «Фундаментальні до-
слідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за дер-
жавними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і 
лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розви-
тку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання» на 
8250 тис. гривень.

2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису дер-
жавного бюджету після погодження Національною академією медичних наук пере-
розподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом 
Верховної Ради України з питань бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 20 грудня 2017 р. № 940-р 
Київ

Про передачу нерухомого військового майна 
в м. Винниках Львівської області до сфери 
управління Міністерства внутрішніх справ
Передати нерухоме військове майно по вул. Академіка Сахарова, 18, у м. Винниках 

Львівської області, яке розміщене на земельній ділянці площею 8,1464 гектара (када-
стровий номер 4610160300:06:001:0119), із сфери управління Адміністрації Держав-
ної служби спеціального зв’язку та захисту інформації до сфери управління Мініс-
терства внутрішніх справ за переліком згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 20 грудня 2017 р. № 940-р

ПЕРЕЛІК 
нерухомого військового майна в м. Винниках Львівської області,  

що передається до сфери управління Міністерства внутрішніх справ

Найменування військового майна Інвентарний 
номер

Будівля № 1 (штаб) 10310018
Будівля № 2 (служба тилу та технічна частина) 10310007
Будівля № 3 (вартове приміщення) 10310011
Будівля № 5 (медичний пункт) 10310008
Будівля № 6 (клуб) 10310015
Будівля № 7 (спортивний зал) 10310014
Будівля № 8 (навчальний корпус) 10310019
Будівля № 9 (солдатська їдальня) 10310006
Будівля № 10 (кафе) 10310016

Будівля № 11 (солдатська лазня) 10310009
Будівля № 12 (казарма № 1) 10320001
Будівля № 13 (казарма № 2) 10320003
Будівля № 14 (казарма № 3) 10320002
Будівля № 15 (склад № 1) 10310003
Будівля № 16 (склад № 2) 10310004
Будівля № 17 (склад № 3 – овочесховище) 10310002
Будівля № 18 (будівля контролю та огляду техніки) 10310038
Будівля № 19 (будівля для зберігання  
матеріально-технічних засобів)

10310037

Будівля № 20 (трансформаторна підстанція № 1631) 10310039
Будівля № 31 (водонасосна станція № 1) 10310001
Зовнішня огорожа 1151006
Зовнішня огорожа із бетонних плит 1151007
Внутрішня огорожа із бетонних плит 1151008

Президент України 
призначив:
ТАТАРИНА Василя Євгеновича – головою Жидачівської районної державної адмі-

ністрації Львівської області з 12 січня 2018 року зі строком випробування один мі-
сяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

БОЙКА Віктора Володимировича – головою Тиврівської районної державної адмі-
ністрації Вінницької області з 15 січня 2018 року зі строком випробування один мі-
сяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

КОВАЛЬЧУК Світлану Василівну – головою Радомишльської районної державної 
адміністрації Житомирської області з 15 січня 2018 року зі строком випробування 
один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

ЖИЛІНСЬКОГО Миколу Івановича – головою Черняхівської районної державної 
адміністрації Житомирської області з 15 січня 2018 року зі строком випробування 
один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.

звільнив:
ФІСУНОВА Артьома Леонідовича – з посади голови Дніпровської районної дер-

жавної адміністрації Дніпропетровської області – згідно з поданою ним заявою;
КАЧКУ Анатолія Ярославовича – з посади голови Збаразької районної державної 

адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою;
НАЗАРЕНКА Дмитра Юрійовича – з посади голови Тростянецької районної дер-

жавної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою.

СПРАВА «Михайло Михайлович ПУДЕНКОВ  
проти України» (Mykhaylo Mykhaylovych PUDENKOV  

against Ukraine)
(Заява №286/16)

Стислий виклад рішення від 23 листопада 2017 року
Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивіль-
ного провадження і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу 
юридичного захисту.

Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) отримав декларації 
щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких заявник погодився відмо-
витись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів, викладених у його 
заяві, в обмін на зобов’язання Уряду України сплатити йому відшкодування.

Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європей-
ський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на повазі до 
прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не знайшов підстав 
для подальшого розгляду заяви. Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за 
доцільне вилучити справу з реєстру.

За цих підстав Суд одноголосно
«Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до статті 39  

Конвенції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА

КАДРОВІ ПИТАННЯ
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Ірпінський міський суд Київської обл. (адреса суду: 
08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  31.01.2018 о 09:00 до Петрухіна Людмила Миколаїв-
на (останнє відоме місце реєстрації: 01001, Київська обл.,  
м. Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Пономарева, буд. 2-в, кв.60) 
справа № 367/8244/16-ц, суддя Оладько С. І.

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.

Богуславський районний суд Київської області викли-
кає Литвиненка Валентина Петровича (останнє відоме місце 
проживання: м. Богуслав Київської області, вул. Миколаїв-
ська, 54, кв. 5) як відповідача в судове засідання в цивільній 
справі № 358/1384/17 за позовом Комунального підприєм-
ства Богуславської районної ради «Богуславтепловодопос-
тачання» до Литвиненка Валентина Петровича про стягнення 
заборгованості за спожиту теплову енергію.

Судове засідання відбудеться 29 січня 2018 року о 15 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Київська об-
ласть, м. Богуслав, вул. І. Франка, 29а.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний пові-
домити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя М. Б. Тітов

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє 
Марченка Валерія Миколайовича, що 31 січня 2018 
року о 14 год. 00 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. 
П. Шутова, 1, каб. 11, відбудеться судове засідання 
в цивільній справі за позовом Марченко Лариси Пе-
трівни до Марченка Валерія Миколайовича як відпо-
відача про визнання особи такою, що втратила право 
користування житловим приміщенням.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в 
судове засідання без поважних причин або неповідо-
млення про причини своєї неявки, суд вирішує спра-
ву на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. А. Шереметьєва

У провадженні Київського районного суду м. Харкова, у 
судді Губської Я. В., знаходиться цивільна справа за позовом 
Турієва Темурі Григоровича до Щелкунової Наталії Іванівни, 
Штангеєвої Ульяни Микитівни, Кабаненка Дмитра Микито-
вича, Мельникової Надії Іванівни про визнання права влас-
ності на нерухоме майно за набувальною давністю. Повідо-
мляємо Щелкунову Наталію Іванівну, Штангеєву Ульяну Ми-
китівну, Кабаненка Дмитра Микитовича, Мельникову Надію 
Іванівну, що судове засідання по вищеназваній справі при-
значено на 22 січня 2018 р. о 14.00 (м. Харків, вул. Валенти-
нівська, 7-Б, каб. 28).

Одночасно повідомляємо, що у разі вашої неявки на судо-
ве засідання без поважних причин справу буде розглянуто за 
вашої відсутності при заочному розгляді справи на підставі 
доказів, що містяться в матеріалах справи.

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

У провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22014000000000360 (номер справи 
1-кп/243/866/2017) за обвинуваченням Дикого Дми-
тра Вікторовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Доне-
цької області Мірошниченко Л. Є. викликає обвину-
ваченого: Дикого Дмитра Вікторовича, 13.10.1971 
року народження, який проживає за адресою: Доне-
цька область, м. Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 31, 
кв. 35, у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 25 січня 2018 року о 13 годині 05 хвилин у залі су-
дового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибуде за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Дзержинський міський суд Донецької області 
(розташований за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає кримінальні провадження за 
обвинуваченням:

1) Красовського Володимира Івановича, 
22.04.1968 року народження, у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинуваче-
ний Красовський В. І. (зареєстрований за адресою: 
Донецька область, м. Донецьк, вул. Лозова, 130), ви-
кликається на 29.01.2018 року о 09.00 год. до суду, 
каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, голо-
вуючий суддя Челюбєєв Є. В.;

2) Голови Інни Дмитрівни, 18.10.1971 р.н., у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України. Обвинувачена Голова І. Д. (зареєстрована:  
м. Костянтинівка, вул. Сумська, 54) викликається на 
29.01.2018 року о 10.00 год. до суду, каб. № 7, для 
участі у розгляді справи по суті, головуючий суддя 
Нємиш Н. В.

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

З моменту опублікування повістки про виклик у 
засобах масової інформації загальнодержавної сфе-
ри розповсюдження обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомленим з її змістом.

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного су-

ду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне 
провадження № 22014000000000334 (номер справи 
1-кп/243/636/2017) за обвинуваченням Колоснюка 
Володимира Володимировича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1, 
ст. 437 ч. 2, ст. 27 ч. 5 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області Кузнецов Р. В. викликає обвинува-
ченого Колоснюка Володимира Володимировича, 
який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Мазікових, будинок № 18, квартира 
№61, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
26 січня 2018 року о 08 годині 30 хвилин у залі судо-
вого засідання № 06.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу 
про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накла-
дення на нього грошового стягнення в порядку, пе-
редбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальне провадження № 234/18437/15-к (провадження 
№ 1-кп/234/289/16) за обвинуваченням Барабаша Юрія 
Дмитровича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28,  
ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, 
ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, Мальованого Рома-
на Леонідовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358,  
ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, 
ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 
КК України, Сагіра Віталія Леонідовича, обвинуваченого у 
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, 
ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366,  
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, 
ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Викликаються обвинувачені:
Барабаш Юрій Дмитрович, 26.01.1964 р.н., який про-

живає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, 
вул. Одеська, буд. 30;

Сагір Віталій Леонідович, 19.12.1986 р.н., який прожи-
ває за адресою: Донецька область, Старобешівський ра-
йон, с. Новий світ, вул. Романової, буд. 3, кв. 68;

Мальований Роман Леонідович, 05.12.1989 р.н., який 
проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 
буд. 63, кв. 96, на 31.01.2018 року о 10.30 год. до суду, 
каб. №23, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Ю. В. Фоміна

Печерський районний суд м. Києва викликає в судо-
ве засідання відповідачів: Антохіна Дмитра Ігоревича, який 
проживає за адресою: м. Київ, вул. Вірменська, 43-а, Ан-
тохіну Єлизавету Ігорівну, яка проживає за адресою: б-р 
Л.Українки, 28, кв. 102, Перехрест Тетяну Михайлівну, яка 
проживає за адресою: вул. Чигоріна, 16, кв. 33, Гусєву Алі-
ну Андріївну, яка проживає за адресою: вул. Шалетт міста, 
5-А, кв. 22, Тарасенко Віру Василівну, яка проживає за адре-
сою: бул. Давидова, 6, кв. 11, м. Київ, Кошевого Дмитра Сер-
гійовича, який проживає за адресою: б-р М.Приймаченко, 9, 
кв. 17, м. Київ, Холодну Валентину Іванівну, яка проживає за 
адресою: б-р М.Приймаченко, 9, кв. 12, м. Київ, по цивільній 
справі №757/30086/14-ц – Антохіної Наталії Вячеславівни до 
Антохіна Ігоря Дмитровича, Антохіної Є.І., Антохіна Д.І., Та-
расенко В.В., Перехрест Т.М., Копанського В.М., Кошевого 
Д.С., Холодної В.І., Гусєвої А.А., третя особа: Приватний но-
таріус Київського міського нотаріального округу Щадко О.І., 
про визнання правочину недійсним, яке відкладено на 1 лю-
того 2018 року о 16.30 год. і відбудеться за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 42а, каб. 14, суддя Остапчук Т. В.

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

важних причин або неповідомлення 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, відпові-
дачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду 
справи.

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко 
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як об-
винувачених у судове засідання по кримінальному  
провадженню № 414/1899/15-к, провадження  
№1-кп/414/9/2017 стосовно Назаренко Юлії Іванівни 
та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за  
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 24 січня 2018 
року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Ли-
пинську Людмилу Вікторівну, яка проживає: м. Ки-
їв, вул. Саксаганського, 51 як відповідачку в судо-
ве засідання по справі за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Київенерго» до Липинської 
Людмили Вікторівни про стягнення боргу, яке відбу-
деться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Ки-
їв, вул. Полковника Потєхіна, буд. 3-а, каб. № 5, на 
06.02.2018 року о 16.00 год.

В разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі.

Суддя С. В. Ладиченко

Кремінський районний суд Луганської області, 
що розташований за адресою: Луганська область,  
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Чуба Сергія Ми-
хайловича як обвинуваченого в судове засідання в 
кримінальному провадженні № 420/963/17, прова-
дження №1-кп/414/208/2017 стосовно Чуба Сергія 
Михайловича, обвинуваченого за ст. 258-3 КК Укра-
їни, яке відбудеться 30 січня 2018 року о 09 годи-
ні 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» пові-
домляє про втрату бланків суворої звітності Зелена 
Карта та ОСЦПВ та просить вважати їх недійсними.

Зелена Карта серії UA015 (Вся Європа): 12798289, 
12794053, 12806267, 11842432, 12214906,12398526, 
12812732.

Зелена Карта серії UA015 (AБMP): 12230712, 
12232547.

ОСЦПВ: АК-767242, АК-1355734, АК-2646138, АК-
2646139, АК-2646146, АК-1355696, АК-1355698, АК-
1355703, АК-1355704, АК-1355705, АК-4459443, АЕ-
9396380, АМ-1280754.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд 
Хмельницької області повідомляє, що 25 січня 2018 
року о 13 год. 15 хв. та о 13 год. 30 хв. у приміщенні 
суду: м. Кам’янець-Подільський, вул. Шевченка, 29, 
кабінет № 5, будуть слухатись цивільні справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Королівської Мари-
ни Анатоліївни, Шульги Ганни Михайлівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликаються відповідачі. У 
разі неявки відповідачів справа буде розглянута в їх-
ню відсутність.

Суддя В. В. Семенюк

В Ірпінський міський суд Київської області на 
31.01.2018 р. об 11 год. 30 хв. (справа № 367/6823/17) 
викликається Бернацька Людмила Леонідівна по ци-
вільній справі за позовом Бернацької Наталії Яків-
ни до Бернацької Людмили Леонідівни про визнання 
особи такою, що втратила право користуватися жит-
ловим приміщенням.

В разі неявки Бернацької Людмили Леонідівни 
(Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), спра-
ва буде розглядатися в її відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Повістка про виклик
В провадженні Новоайдарського районно-

го суду Луганської області (Луганська область, 
смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38) знаходить-
ся кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за  
№ 12015130500000001 від 03.01.2015 року за обви-
нуваченням Марецького Володимира Вячеславовича 
у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Суддя Новоайдарського районного суду Луган-
ської області Мартинюк В. Б. викликає обвинува-
ченого Марецького Володимира Вячеславовича, 
21.06.1972 р.н., який зареєстрований за адресою: 
Луганська область, м. Свердловськ, вул. Карла Ліб-
кнехта, гуртожиток № 9, у підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 29.01.2018 року о 09.15 год. у 
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт 
Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не 
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового судово-
го засідання і вживає заходів до забезпечення його 
прибуття до суду. Суд також має право постановити 
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про 
накладення на нього грошового стягнення в порядку, 
передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здій-
снити спеціальне судове провадження.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-
відомляє Звєрєва Олександра Михайловича, що 
23 січня 2018 року о 14.00 годині відбудеться слу-
хання цивільної справи №182/5349/17 (проваджен-
ня 2/0182/660/2018 року) за позовом Звєрєвої Алі-
ни Сергіївни до Звєрєва Олександра Михайлови-
ча про розірвання шлюбу, під головуванням судді  
Нікопольського міськрайонного суду Кобеляцької-
Шаховал І. О.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельниць-
кої області повідомляє відповідачку Грицун Крістіну 
Сергіївну, 12.02.1989 р.н., останнє відоме місце про-
живання: м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 60, кв. 87, 
що судовий розгляд цивільної справи за позовною 
заявою Грицуна Антона Андрійовича до Грицун Кріс-
тіни Сергіївни про звільнення від сплати аліментів на 
дитину, відбудеться 30 січня 2018 року о 09 год. 00 
хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 
117, каб. 10, 1-й пов.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута 
за її відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя В. О. Мороз

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

Відповідачка у справі – Круковська Ельміра Степа-
нівна викликається на 19 січня 2018 року о 09.00 го-
дині та 25 січня 2018 року о 08.30 годині до Орджо-
нікідзевського районного суду міста Маріуполя До-
нецької області для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Шиян В. В.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє За-
гребельникова Олексія Сергійовича, який зареєстрова-
ний за адресою: вул. Партизанська, 144, с. Костянтинів-
ка Мелітопольського району Запорізької області, що 25 
січня 2018 року о 10.00 годині в приміщенні Мелітополь-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Мелітополь, 
вул. Шмідта, 11 буде слухатися цивільна справа за позо-
вом Загребельникової О. В. до Загребельникова О. С. про 
позбавлення батьківських прав.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач 
по справі Загребельников О. С. вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи і у випадку неявки 
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Т. М. Міщенко

Ірпінський міський суд викликає Стрельчук Люд-
милу Степанівну як відповідачку по справі за позовом 
Карського Валентина Олександровича до Стрельчук 
Людмили Степанівни про стягнення аліментів у су-
дове засідання, яке відбудеться 02.03.2018 р. о 08 
год. 30 хв. у приміщенні Ірпінського міського суду за 
адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неяв-
ки справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учас-
ники процесу вважаються належним чином повідо-
млені про дату судового засідання.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Шевченківський районний суд м. Львова викликає 
Кушніра Тараса Петровича, 07.03.1972 р.н., останнє 
відоме місце проживання за адресою: м. Львів, вул. 
Шевченка, 374/33, або с. Лозино, Яворівський район, 
у судове засідання, яке відбудеться 23 січня 2018 року 
о 12.40 год. у справі за позовом Зубчук М. В. до Кушні-
ра Т. П. про стягнення матеріальних збитків, завданих 
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Кушнір Тарас Петрович, 07.03.1972 р.н., виклика-
ється в судове засідання як відповідач у справі. У ра-
зі неявки вказаної особи у судове засідання на вка-
зану дату, справа буде розглядатись на підставі на-
явних доказів.

Суддя В. В. Свірідова

Долинський районний суд Івано-Франківської обл. (адреса суду: 77500, Івано-
Франківська обл., місто Долина, вулиця Обліски,115) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться:

31.01.2018 о 10:00 до Дзуль Іван Петрович (останнє відоме місце реєстрації: 
77540, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Княжолука, вул. Обозище, буд. 
62) справа № 343/1965/17, суддя Лицур І. М.

31.01.2018 о 10:30 до Тюн Володимир Степанович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 77500, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Слобода-Долинська, 
вул.Братів Гошовських, буд. 1) справа № 343/2160/17, суддя Лицур І. М.

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.

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, м. Тульчин Вінниць-
кої області) викликає Ткача Олександра Володимировича, зареєстро-
ваного за адресою: с. Суворовське Тульчинського району, вул. Садо-
ва, 23 Вінницької області, а фактично проживає: с. Подвірне, Новосе-
лицький район, Чернівецька область, як відповідача по цивільній справі  
№ 148/1731/17 за позовом Слободян Юлії Миколаївни до Ткача Олек-
сандра Володимировича про стягнення заборгованості із сплати алі-
ментів та неустойки (пені) за прострочення їх сплати.

Судовий розгляд справи призначено на 15 год. 00 хв. 22.01.2018 ро-
ку за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто в його відсут-
ність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя С. В. Ковганич

Марківський районний суд Луганської області повідомляє, що 18.12.2017 р. 
по цивільній справі № 417/4697/17 за позовною заявою заступника керівника 
Київської місцевої прокуратури № 7 в інтересах держави в особі: Національ-
ної академії аграрних наук, Луганської дослідної станції Національного нау-
кового центру «Інститут ґрунтознавства та аграрної хімії імені О. Н. Соколо-
вського», Державного підприємства «Дослідне господарство «Агроспілка» 
Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 
О. Н. Соколовського» до Юріна Дмитра Ігоровича про витребування земель-
них ділянок було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволені по-
вністю. (Суддя Дідоренко А. Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення може 
бути переглянуто Марківським районним судом Луганської області шляхом 
подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду 
протягом десяти днів з дня опублікування цієї заяви.
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Харківський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62458, Харківська обл., смт Покотилів-
ка, вул. Калініна, 18) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності у судове засідання, яке відбудеться:

01.02.2018 о 09:30 до Кузмінова Наталія Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 62414,  
Харківська обл., Харківський р-н, с. Липці, вул. Леніна, буд. 15) справа № 635/3292/17, суддя  
Шинкарчук Я. А.

02.02.2018 о 10:00 до Шалонкін Олександр Олегович (останнє відоме місце реєстрації: 62492, 
Харківська обл., Харківський р-н, с. Лизогубівка, пров. Радгоспний, буд. 4) справа № 635/4967/17, 
суддя Шинкарчук Я. А.

02.02.2018 об 11:00 до Панасюк Роман Григорович (останнє відоме місце реєстрації: 62403,  
Харківська обл., Харківський р-н, с. Бабаї, вул. Червоноармійська, буд. 26) справа № 635/4963/17, 
суддя Шинкарчук Я. А.

02.02.2018 о 09:00 до Путятін Дмитро Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 62489, 
Харківська обл., Харківський р-н, с. Безлюдівка, пров. Петровського-6, буд. 9, кв. 3) справа  
№ 635/3280/17, суддя Шинкарчук Я. А.

02.02.2018 о 09:30 до Кєтов Антон Григорович (останнє відоме місце реєстрації: 62472, Хар-
ківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Робітнича, буд. 26) справа № 635/5391/17, суддя  
Шинкарчук Я. А.

02.02.2018 о 10:30 до Проценко Ірина Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 62472,  
Харківська обл., Харківський р-н, м. Мерефа, вул. Київська, буд. 37) справа № 635/5219/17, суддя 
Шинкарчук Я. А.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини 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 повідо-
мленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Миколаївський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 67000, 
Одеська обл., смт Миколаївка, вул. Центральна, 3) викликає відповідача 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судо-
ве засідання, яке відбудеться   30.01.2018 об 11:00 до Балабан Катерина 
Сергіївна (останнє відоме місце реєстрації: 67011, Одеська обл., Микола-
ївський р-н, с. Василівка, вул. Молодіжна, буд. 61) справа № 508/1159/17, 
суддя Парій І. О.

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

Бориспільський міськрайонний суд Київської обл. (адреса суду: 08300, 
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у 
судове засідання, яке відбудеться  09.02.2018 о 08:00 до Дика Валенти-
на Леонідівна (останнє відоме місце реєстрації: 08360, Київська обл., Бо-
риспільський р-н, с. Любарці, вул. Щорса, буд. 7) справа № 359/8270/17, 
суддя Борець Є. О.

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

Тарутинський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 68500, Одесь-
ка обл., смт Тарутине, вул. Красна, 235) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, 
яке відбудеться   06.02.2018 о 12:30 до Фазли Олег Іванович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 68542, Одеська обл., Тарутинський р-н, смт Бе-
резине, вул. Василя Жуковського, буд. 38, кв. 6) справа № 514/1394/17,  
суддя Тончева Н. М.

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

Попільнянський районний суд Житомирської обл. (адреса суду: 13500, 
Житомирська обл., смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 24) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності у судове засідання, яке відбудеться 28.03.2018 об 11:00 до Стріль-
чук Сергій Григорович (останнє відоме місце реєстрації: 13501, Житомир-
ська обл., смт Попільня, вул. Фрунзе, буд. 19, кв. 1) справа № 288/152/17,  
суддя Зайченко Є. О.

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

Гайворонський районний суд Кіровоградської області викли-
кає Хоменка Георгія Григоровича як відповідача по цивільній 
справі № 385/1548/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Хо-
менко Ольги Володимирівни, Хоменка Георгія Григоровича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором у судове за-
сідання на 06 березня 2018 року о 13 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: 26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, 
вул. Великого Кобзаря, 3.

У разі неявки відповідача Хоменка Георгія Григоровича у судо-
ве засідання справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Сліпенко Р. Ю.

Зміївський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 63400, 
Харківська обл., м. Зміїв, вул. Леніна, 6) повідомляє  про те, що   
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 13.12.2017 
до Коврига Євген Володимирович (останнє відоме місце реє-
страції: 63400, Харкiвська обл., Зміївський р-н, с. Колесники, вул. 
Центральна, буд. 30) справа № 621/994/16-ц, суддя Овдієнко В. В. 
було ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволено по-
вністю або частково.

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

Білокуракинський районний суд Луганської обл. (адреса суду: 
92200, Луганська обл., смт Білокуракине, пл. Горького, 2) пові-
домляє  про те, що по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» 29.09.2017 до Кісельова Олена Вікторівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 91000, Луганська обл., м. Луганськ, вул. 
Українська, буд. 58) справа № 409/453/17, суддя Третяк О. Г. бу-
ло ухвалено заочне рішення, позовні вимоги задоволено повніс-
тю або частково.

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

Втрачене посвідчення  
громадянина, який постійно 
проживає на території зони  

посиленого радіоекологічного 
контролю у 1986-1992 р р.  

(категорії 4), серія В-І 
№829550, видане 26.06.1993 р. 

Київською  
облдержадміністрацією на ім’я 

Яковенка Станіслава  
Григоровича,  

вважати недійсним.

Комінтернівський районний суд Одеської обл. (адреса 
суду: 67500, Одеська обл., смт Комінтернівське, вул. Ком-
сомольська, 51) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться  16.02.2018 о 16:15 до Міхайловський 
Сергій Валерійович (останнє відоме місце реєстрації: 65045, 
Одеська обл., м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 96, кв. 26) 
справа № 522/22605/16-ц, суддя Чернявська Л. 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.

Вишгородський районний суд Київської області (адре-
са суду: 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузо-
ва, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  05.03.2018 о 10:30 до Левицький Іван Ярос-
лавович (останнє відоме місце реєстрації: 07300, Київська 
обл., м. Вишгород, вул. Шевченка, буд. 6, кв. 172) справа  
№ 363/3114/17, суддя Чірков Г. Є.

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.

Сарненський районний суд Рівненської обл. (адреса су-
ду: 34500, Рівненська обл., м. Сарни, вул. Залоги, 5) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
19.02.2018 об 11:00 до Тюхніна Ірина Михайлівна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 67701, Одеська обл., м. Білго-
род-Дністровський, вул. Калініна, буд. 47, кв. 2, гурт.) справа  
№ 495/7858/17, суддя Бучацька А. І.

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.

Олевський районний суд Житомирської обл. (адреса су-
ду: 11000, Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимир-
ська, 7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 28.02.2018 о 14:10 до Міхальова Феруза Бега-
ліївна (останнє відоме місце реєстрації: 11036, Житомир-
ська обл., Олевський р-н, с. Майдан) справа № 287/315/17-ц,  
суддя Стратович О. 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.

Орджонікідзевський районний суд м.Харкова (адреса су-
ду: 61007, Харківська обл., м. Харків, пр-т Орджонікідзе, 
7) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться   20.02.2018 о 10:00 до Вязеленко Владислав Ва-
лентинович (останнє відоме місце реєстрації: 64703, Хар-
ківська обл., м. Харків, вул. Миру, буд. 38/4, кв. 177) справа  
№ 644/7074/17, суддя Шевченко С. 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.

Миронівський районний суд Київської обл. (адреса су-
ду: 08800, Київська обл., м. Миронівка, вул. Першотравне-
ва, 3) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться   08.02.2018 об 11:00 до Бурлет Віктор Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 08851, Київська обл., 
Миронівський р-н, с.Козин, вул. Садова, буд. 46) справа  
№ 371/1480/17, суддя Поліщук А. 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.

Саратський районний суд Одеської обл. (адреса суду: 
68200, Одеська обл., м. Сарата, вул. Леніна, 107) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
23.02.2018 о 12:30 до Марков Олексій Олексійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 68244, Одеська обл., Саратський 
р-н, с. Миколаївка-Новоросійська, вул. Першотравнева, буд. 
22) справа № 513/1115/17, суддя Бучацька А. І.

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.

Томаківський районний суд Дніпропетровської облас-
ті (адреса суду: 53500, Дніпропетровська обл., смт Томаків-
ка, вул. Леніна, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться   23.01.2018 о 09:00 до Полиняк Сер-
гій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 53542, Дні-
пропетровська обл., Томаківський р-н, с.Зоря, вул. Річнова, 
буд. 6, кв. 2) справа № 195/1532/17, суддя Кондус Л. А.

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.

Московський районний суд м.Харкова (адреса суду: 
61005, Харківська обл., м. Харків, пр-т 50 років ВЛКСМ, 38Б) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  29.01.2018 о 12:30 до Саєнко Ірина Анатоліївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 64703, Харківська обл., м. Харків, 
пр. Героїв Труда, буд.162г, кв. 199) справа № 643/3027/17, 
суддя Харченко А. 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.

Збаразький районний суд Тернопільської обл. (адреса су-
ду: 47300, Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Грушевсько-
го, 13) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 22.01.2018 о 09:00 до Залецький Ярослав Юрі-
йович (останнє відоме місце реєстрації: 47300, Тернопіль-
ська  обл., м. Збараж, вул. Лесі Українки, буд. 63) справа  
№ 598/1757/17, суддя Левків А. І.

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.

Близнюківський районний суд Харківської обл. (адреса су-
ду: 64800, Харківська обл., м. Близнюки, вул. Радянська, 46) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся   31.01.2018 о 09:00 до Іваночко Руслан Григорович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 64852, Харківська обл., Близнюків-
ський р-н, с. Вишневе (Радгоспне), вул. Черьомушки, буд. 59) 
справа № 612/670/17, суддя Лобановська С. 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.

Дніпровський районний суд м.Києва (адреса суду: 02105, 
м. Київ, вул. Сергієнка, 3) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться  19.03.2018 о 09:40 до 
Повх Юлія Іванівна (останнє відоме місце реєстрації: 02090, 
м. Київ, вул. Азербайджанська, буд. 8б, кв. 111) справа  
№ 755/1873/17, суддя Астахова О. О.

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.

Менський районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 
15600, Чернігівська обл., м. Мена, вул. Жовтнева, 20) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться   
01.02.2018 о 08:30 до Сидоренко Оксана Віталіївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 15672, Чернігівська обл., Мен-
ський р-н, с.Майське, вулиця Щорса, будинок 36) справа  
№ 738/1719/17, суддя Парфененко О. 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.

Шевченківський районний суд м.Чернівці (адреса су-
ду: 58000, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Кафедральна, 
4) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться   29.01.2018 о 09:45 до Перц Олівер (останнє відоме 
місце реєстрації: 58005, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. 
Миколайчука, буд. 5, кв. 49) справа № 727/11375/17, суддя  
Смотрицький В. Г.

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.

Бахмацький районний суд Чернігівської обл. (адреса су-
ду: 16500, Чернігівська обл., м. Бахмач, вул. Жовтнева, 42) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеть-
ся  24.01.2018 об 11:00 до Гриньків Михайло Васильович 
(останнє відоме місце реєстрації: 16512, Чернігівська обл., 
Бахмацький р-н, м. Батурин, вул. Заводська, буд. 12) справа 
№ 728/2109/17, суддя Пархоменко П. І.

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.

Жовтневий районний суд Миколаївської обл. (адреса 
суду: 54050, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Оль-
шанців, 77) повідомляє  про те, що по цивільній спра-
ві за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 18.12.2017 до Те-
решко Дмитро Валентинович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 57214, Миколаївська обл., Вітовський р-н,  
с. Мішково-Погорілове, вул. Інгульська, буд. 30) справа 
№ 477/1886/17, суддя Семенова Е. В. було ухвалено за-
очне рішення, позовні вимоги задоволено 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.

Червоноармійський районний суд Житомирської обл. 
(адреса суду: 12200, Житомирська обл., смт Червоноар-
мійськ, вул. Леніна, 117) повідомляє  про те, що по ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»:

14.11.2017 до Біляченко Алла Кузьмівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 12023, Житомирська обл., Пу-
линський р-н, с. Рудокопи, вул. Чапаєва, буд. 66) справа  
№ 292/774/17, суддя Гуц О. В.

30.11.2017 до Логвинчук Руслана Петрівна (останнє 
відоме місце реєстрації: 10000, Житомирська обл., Чер-
воноармійський р-н, с. Корчівка) справа № 292/770/17, 
суддя Гуц О. В. було ухвалено заочне рішення, позовні 
вимоги задоволено 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.

Приморський районний суд м.Одеси (адреса суду: 
65110, Одеська обл., м. Одеса, вул. Балківська, 33) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбу-
деться:

15.02.2018 о 10:25 до Гончарук Олена Андріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 65009, Одеська обл., м. Оде-
са, вул. Генуезька буд. 22) справа № 522/17656/17,  
суддя Ільченко Н. А.

26.02.2018 о 10:55 до Пільщик Ігор Миколайович 
(останнє відоме місце реєстрації: 65020, Одеська обл.,  
м. Одеса, вул. Льва Толстого, буд. 7) справа № 522/20492/17, 
суддя Ільченко Н. А.

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

Тернівський міський суд Дніпропетровської обл. (адре-
са суду: 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. 
Лермонтова,15-а) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудеться:

23.01.2018 о 08:00 до Петрова Ірина Петрівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 51503, Дніпропетровська обл., м. Тер-
нівка, вул. Перемоги, буд. 7, кв. 46) справа № 194/1212/17, 
суддя Солодовник І. С.

23.01.2018 о 08:30 до Чикирис Лариса Олександрівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 51503, Дніпропетровська 
обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, буд. 17, кв. 41) справа 
№ 194/1213/17, суддя Солодовник І. 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.

Кіровський районний суд м.Дніпропетровська (адреса су-
ду: 49101, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Пуш-
кіна, 29) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться:

08.02.2018 о 12:20 до Молчанова Людмила Аркадіївна 
(останнє відоме місце реєстрації: 49057, Дніпропетровська 
обл., м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 64/66, кв. 6) справа 
№ 203/3632/17, суддя Католікян М. О.

08.02.2018 об 11:00 до Ковальов Олександр Миколайо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 49000, Дніпропетров-
ська обл., м. Дніпро, вул. Героїв Сталінграда, буд. 14) справа 
№ 203/3786/17, суддя Католікян М. О.

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.
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Тернопілля 
осучаснило Маланку
НЕМА КРАЮ БЕЗ ЗВИЧАЮ. І блокпости виставили, й нових 
героїв ушанували… 

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр» 

(фото автора)

Свято Маланки, яке від-
значають у перед-

день Старого Нового року, 
в Борщівському районі на 
Тернопіллі останнього де-
сятиліття перетворило-
ся на своєрідний колорит-
ний та запальний народ-
ний карнавал. Тож спаку-
вавши диктофон і фотока-
меру в сумку, з гуртом ко-
лег рушив у дорогу, у ве-
селий вечір і ніч. 

…Село Устя розташу-
валося поблизу впадіння 
річки Нічлави у Дністер. 
Нині населений пункт вхо-
дить до складу Мельни-
це-Подільської об’єднаної 
територіальної грома-
ди. Вже згодом від сіль-
ської старости Марії Тим-
ків почую, що Устя засно-
ване 1429 року, зараз у 
ньому живе 1100 осіб. Але 
щоб зустрітися з пані Ма-
рією, відчути дух малан-
кування, мені треба про-
йти ще блок-пост. Доволі 
серйозний КПП з «поліці-
янтами» та «працівниками 
СБУ», які тримають зброю 
в руках, мають кулемет-
не гніздо і навіть гарма-
ту. Вівчарка теж служ-
бу несе. Що є пере-
пусткою? Звісно, грив-
ні. Ні, це не хабар. Як і 
не справжній контроль-
но-пропускний пункт. 
Колись таке «укріплен-
ня» здебільшого нази-
вали рогаткою й треба 
було заплатити якусь 
грошину, щоб потрапити 
на маланкування до села. 

Журналісти розбігли-
ся у пошуках Маланки. І 
знайшли її за кількаде-
сят метрів у тутешньому 
будинку культури. Влас-
не, лише біля цього закла-
ду за старостування Ма-
рії Тимків відбувається 
ось уже понад десять ро-
ків святкове дійство. Са-
ма староста й запросила 
втілити образ Маланки 
19-річного Сашка Бу-
рака. Хлопець каже, 
що Маланкою бути 
важко, але це вели-
ка честь. Цікавлю-
ся одягом фольклор-
ного персонажа. Го-
ловний убір Маланки 
тут здавна називають 
перемітка. Кілька метрів 
тканини намотали на го-
лові героїні свята. Кожух 
цьогорічна устянська Ма-
ланка одягнула своєї пра-
прабабусі, запаска, край-
ка, горбатка теж давні, хі-
ба сорочка новіша. 

Сашко Бурак розповів 
про Маланчині обов’язки: 
заплясати (саме такий 
термін тут уживають що-

до виступу цієї фольклор-
ної героїні). І не сама ж до 
танцю вона піде, 
а з Дівкою. 

О браз подружки Маланки 
теж утілює парубок, ни-
нішнього свята в її шати 
одягнувся Мар’ян Тимків. 
Крім плясання, Малан-
ка виголошує віншування, 
зокрема: «Щоби родило в 
землі, щоб був хліб на сто-
лі, щоб у полі і в стодолі, 

щоб добра було доволі»… 
Дорогою від Устя до 

наступного села Горо-
шова — з десяток кі-
лометрів. Тут три-
чі довелося зупиня-

тися на рогатках чи 
постах. Господар 

свята Іван Яре-
мій на якусь хви-
линку залишив 
свою господиню 

й подався допома-
гати смажити де-

руни, мабуть, до своєї до-
брої знайомої. Але я пору-
шив цю ідилію запитання-
ми. Пан Іван, який трива-
лий час успішно пораєть-
ся з роллю-обов’язками, 
каже, що сцена біля дов-
гобуду будинку 

культури слугує за хату. І 
добрий господар Омелько 
разом із дружиною Одар-
кою та донькою Оксаною 
гостинно частують.

Утім, Горошова — село 
велике, то так уже повело-
ся, що напередодні Старо-
го Нового року на її вули-
цях побачите не одну Ма-
ланку. Зустрічали під час 
параду, диво-шоу, пока-
зу мод і талантів «вишу-
каних, незрівнянних, ці-
кавих, неповторних і непе-
редбачуваних героїв». Ось 
приїхав триметровий со-
бака, інший уже готував-
ся до демонстрації, «під-
котило» горошівське ве-
сілля, а там і бременські 
музиканти не забарилися. 
Тракторець облаштували 
під яхту арабських шей-
хів. Роман Халащук, депу-
тат райради, до цієї поста-
новки теж причетний. Ка-
же, купували власним ко-
штом тканину, шили від-
повідні костюми, а на ях-
ту багатії з далеких країн 
завантажили злитки золо-
та, аби допомогти Україні 
й насамперед Горошові 
нарешті завершити дов-
гобуд місцевого будин-

ку культури. Одначе 
це лише сценка, ілю-
зія, мрія. 

Мрією для україн-
ців нині залишаєть-

ся й мир на рідній зем-
лі. Кілька горошівчан 
зараз служать у зоні 
АТО. Їхні прізвища на-
звали й побажали вої-

нам повернутися в рідні 
домівки живими та здо-
ровими. Вшанували та-
кож хвилиною мовчан-
ня світлу пам’ять усіх 
героїв, котрі полягли за 
Україну. Саме завдяки 

їм є в горошівчан мож-
ливість відроджувати й 

святкувати давню тради-
цію маланкування. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 17 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Укргiдрометцентр

-3..-8
2..-3 -5..-10

2..-3

-5..-10
2..-3

0..-5
0..5

-5..-10
2..-3

Турбота про річку 
об’єднує людей

Іванка МІЩЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

І СЛОВОМ, І ДІЛОМ. У Новоайдарі відбулася презен-
тація книжки «Айдар — любов моя і біль» Володимира та 
Оксани Мартинових, які відомі тим, що організували вже 
кілька експедицій по одній з основних річок Луганщини. І 
кожною такою поїздкою вони привертають увагу до еко-
логічних проблем.

«У наших походах брали участь люди, котрі безмір-
но закохані в рідний край, в річку Айдар, яку фахівці-
природознавці здавна і невипадково називають водною 
перлиною Донбасу. Вона вважається найчистішою річ-
кою Донецького басейну, — зазначив Володимир Мар-
тинов. — Ось уже протягом більш як тридцяти років ми 
не тільки розповідаємо своїм землякам про стан річки, 
а й намагаємося порушувати проблеми, з якими стика-
ється Айдар. На жаль, незважаючи на те, що після на-
ших експедицій ухвалювали рішення не тільки на рівні 
селищної, а й районної рад, проблем не меншає. Саме 
від нас залежить, в якому стані отримають річку наші на-
щадки. Отже, всім нам не можна залишатися байдужи-
ми до проблем екології».

Питання охорони річки логічно стали головними на зу-
стрічі-презентації видання. І не випадково серед запро-
шених був селищний голова Ігор Шопін. За його слова-
ми, турбота про річку об’єднує людей, і треба викорис-
товувати будь-яку можливість, аби зробити селище Но-
воайдар та річку Айдар чистішими. Він розповів, що на 
2018 рік селищною радою готується програма, спрямо-
вана на збереження водної артерії: залучатимуться сер-
йозні суми на очистку та укріплення берегів, на розчи-
щення русла.

Тема, порушена на презентації книжки, не залишила 
байдужих у залі. Володимир Мартинов запросив на пре-
зентацію вчителя Новоайдарської школи-інтернату Оле-
га Котова. Представив його як учасника останньої екс-
педиції, керівника шкільного лісництва, людину, яка без-
мірно закохана в природу. І запропонував прийняти ес-
тафету проведення експедицій. Автор книги «Айдар — 
любов моя і біль» Володимир Мартинов готовий і далі 
бути літописцем експедицій, які допоможуть річці стати 
кращою.

Обряд плясання здійснюють дві горошівські Маланки

Господар (Іван Яремій) — чоловік моторний: і гостей 
пригощав, і господиню звеселяв, і знайомій деруни пекти 
допомагав

Бременські  
музики  
в Горошові  
закукурікали- 
замурчали


