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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 1 лютого 2017 року
USD 2707.9535   EUR 2912.4040      RUB 4.5069     /    AU 328420.60      AG 4682.05      PT 265108.65     PD 197680.61

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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ЕКСКЛЮЗИВ

Народний артист України
Фемій Мустафаєв готує
концертні програми в столиці
і днями знову збирається 
в зону АТО

ЦИФРА ДНЯ

Допомагатимуть усією
країною

АКТУАЛЬНО. Президент Петро Порошенко дав доручення
головам обласних держадміністрацій та КМДА надати гумані-
тарну допомогу жителям Авдіївки, які постраждали внаслідок
артилерійських та ракетних обстрілів російських бойовиків.
Про це повідомляє департамент прес-служби АП. У переліку
найнеобхіднішого — теплий одяг, дизпаливо, засоби обігріву,
продукти харчування тощо.

Глава держави також доручив  визначити місця, де можуть
тимчасово розмістити жителів Авдіївки, якщо виникне необхід-
ність евакуації з міста. Для координації відповідних дій створе-
но штаб надання гуманітарної допомоги постраждалим
регіонам області, роботу якого координує голова Донецької
обл держадміністрації Павло Жебрівський.

Усю можливу допомогу жителям знеструмленої Авдіївки на-
дають і українські військові. Як повідомив Президент під час
наради з керівниками силових відомств, військові розгорнули
в місті зимові намети та військово-польові кухні, встановили
генератори.  

ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ РЕВА:
«МВФ наполягає на
внесенні у проект

меморандуму пункту
про підвищення
пенсійного віку.  

Ми категорично
проти». 

Міністр соціальної політики про пенсійну реформу
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АКТУАЛЬНО

Щоб кардинально модернізувати
теплові мережі, фахівці
пропонують відмежувати 
від управління ними
теплогенеруючі компанії

Розкажи мені 
про ту зиму

ВАЖЛИВО. Творці Музею Майдану передовсім переймаються
тим, щоб свобода не стала в ньому експонатом
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1466 
національних стандартів  затвердив торік

Український науково-дослідний 
і навчальний центр проблем

стандартизації, сертифікації та якості

«Вистояти і реалізувати потенціал!»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, 
що життєдіяльність Авдіївки відновиться, щойно припиняться обстріли з боку бойовиків

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

«Нинішня мета ворога — не
лише частково захопити на-

шу територію, а й посіяти відчай та
паніку серед українців. Наше з вами

завдання — вистояти і дати змогу
Україні реалізувати свій потенці-
ал», — такими словами Прем’єр-мі-
ністр Володимир Гройсман відкрив
учора  чергове засідання уряду.
Найбільше часу його учасники при-
ділили стану справ в Авдіївці. Там

Прем’єр перебував днем раніше. З
його ініціативи в місті проводили за-
сідання оперативного штабу з уре-
гулювання надзвичайних ситуацій
(тепер члени штабу збираються
щодві години в Авдїївці та Києві). На
його переконання, припиненню об-

стрілів сприятиме тиск світового
співтовариства на Росію. Енергопос-
тачання, водопостачання та тепло-
постачання міста можна буде
технічно відновити тільки в тиші.
Опісля того як урядовці вшанували
хвилиною мовчання військовослуж-

бовців, загиблих в Авдіївці, Володи-
мир Гройсман поставив вимогу соці-
альним службам якісно виконувати
його доручення — відвідати
незахищені родини в місті та
забезпечити їхні  першочер-
гові потреби. 2
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повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження 
Обвинувачений Немодрук Ігор Володимирович,

14.08.1965 року народження, зареєстрований: Одеська об-
ласть, м. Роздільна, пров. Шкільний, буд. 22, кв. 5, відпо-
відно до вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в
судове засідання, що відбудеться 06 лютого 2017 року о 16
годині 00 хвилин до зали судових засідань № 107 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості об-
винуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду вста-
новлені статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття об-
винуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

повістка про виклик до суду в кримінальному 
провадженні 

Охтирський міськрайонний суд Сумської області
викликає обвинуваченого Ємельянова Віталія Вікто-
ровича (05.06.1986 року народження (останнє 
відоме місце проживання: вул. Молодіжна, 43, 
с. Рясне, Краснопільський район, Сумська область)
у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України в судове
засідання, яке відбудеться 06.02.2017 року о 10.00
год., 07.02.2017 року о 08.00 год. в приміщенні суду
за адресою: м. Охтирка Сумської області, вул. Неза-
лежності, 5, під головуванням судді Олійник О. В. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені
статтею 323 КПК України.

Відповідно до ст. 323 КПК України обвинуваче-
ному Ємельянову В. В. повідомляється, що ухвалу
про призначення підготовчого судового засідання
від 18.10.2016 року, ухвалу про здійснення спеціаль-
ного судового провадження від 20.10.2016 року, ух-
валу про призначення до розгляду від 06.12.2016
року, ухвали про накладення грошового стягнення
на свідків, про застосування до свідків приводу для
забезпечення їх явки в судове засідання, про здійс-
нення допиту світків в режимі відеоконференції від
12.01.2017 року, надіслано для обвинуваченого його
захиснику — Лисенко Г.К. (вул. Покровська, 22, 
м. Суми).

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа № 236/88/17ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до
Григор’єва Віктора Вікторовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором у розмірі 12 216,29 гривень.

Відповідач Григор’єв Віктор Вікторович викликається до
каб. № 20 суду на 9 лютого 2017 року о 10 годині 30 хвилин,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними доказами.

Суддя Біланова Н. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний банк «ПриватБанк» до Хамідуліна Романа
Олеговича про стягнення заборгованості.

Відповідач Хамідулін Роман Олегович викликається до
каб. № 16 суду на 6 лютого 2017 року о 13 годині 00 хвилин,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними доказами.

Суддя Шаньшина М. В.

Дзержинський районний суд м. Харкова повідом-
ляє, що судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Бахарової Оксани Сергіївни до Бахарова
Даніеля, заінтересована особа: Управління служб у
справах дітей Департаменту праці та соціальної по-
літики Харківської міської ради про позбавлення
батьківських прав призначене на 07 лютого 2017
року на 14-00 годину у приміщенні Дзержинського
районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пр.
Перемоги, 52-в, кабінет 118 (суддя Руднєва О. О.).

Доводжу до відома відповідача, що у разі Вашої
неявки, справа буде розглянута у Вашу відсутність
на підставі наявних у справі доказів.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Бойка Артура Олеговича про те, що су-
довий розгляд цивільної справи № 2/484/234/17 р. за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бойка Артура Олего-
вича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, відбудеться 07.02.2017 року о 10.30 год. У
вказаний час Вам необхідно з’явитись з паспортом до
суду за адресою: вул. І. Виговського, 18, м. Первомайськ
Миколаївської області, до судді Панькова Д. А.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 
ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів та постанов-
лене заочне рішення.

повІстка про виклик пІдозрюваноГо
Підозрюваний Коровін Роман Анатолійович, зареєстро-

ваний за адресою:  Донецька область, м. Горлівка, вул.
Кірова, 7/13, - на підставі ст.ст. 111, 133, 135, 278 КПК Ук-
раїни, Вам необхідно прибути «06» лютого 2017 року  о
10 годині до УСБУ у Вінницькій області: м. Вінниця, вул.
Грушевського, 27, до слідчого Сахненка В. М. р.т.
(0432)599328,  для участі у слідчих та процесуальних діях
у кримінальному провадженні № 22016020000000052 від
03.10.2016, за ч. 1 ст. 258-3 КК України – вручення пові-
домлення про підозру, допиту як  підозрюваного.

Долинський районний суд Івано-Франківської області
повідомляє, що 6 лютого 2017 року о 10.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115
Івано-Франківської області, відбудеться розгляд цивіль-
ної справи № 343/2444/16-ц за позовом Молнар Світ-
лани Степанівни до Молнара Віктора Івановича, третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог: Орган опіки та
піклування, Служба у справах дітей Долинської РДА, про
позбавлення батьківських прав.

У судове засідання викликають відповідача, останнє
відоме місце проживання: м. Долина, вул. Обліски,
24Б/114 Івано-Франківської області.

Явка в судове засідання відповідача обов’язкова.
Про причини неявки він зобов’язаний повідомити суд.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поваж-
них причин, справу буде розглянуто за наявними в ній
доказами без його участі.

Суддя Тураш В. А.

Печерський районний суд м. Києва викликає обвину-
ваченого Садовниченка Ігоря Олеговича, 01.10.1983 р.н.
(останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Мет-
робудівників, 5, кв. 104) у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 365 КК України (в редакції
Закону №3207-VI від 07.04.2011) у судове засідання, яке
відбудеться 6 лютого 2017 року об 11 год. 00 хв. Явка
до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт
або документ, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватися за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провад-
ження.

повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
досудового розслідування 

Підозрюваний Дворецький Андрій Анатолійович,
24.04.1981 р.н., зареєстрований та проживає за ад-
ресою: м. Миколаїв, вул. Казарського, 8, кв. 115, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України
Вам необхідно з’явитися 05.02.2017 року о 09:00 год.,
06.02.2017 року о 09:00 год., 07.02.2017 року о 09:00
год., в каб. № 121 до начальника слідчого відділу Уп-
равління Служби безпеки України в Миколаївській
області Василенка А. С., за адресою: м. Миколаїв,
вул. Спаська, 40, тел. 0512490437, для участі у слід-
чих та процесуальних діях у кримінальному провад-
женні №22014150000000088 від 19.08.2014 за ч. 1
ст. 258-3 КК України. 

повістка 
про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального

досудового розслідування
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Тер-

нопільській області здійснюється спеціальне досудове розслі-
дування у кримінальному провадженні № 22015210000000024
від 07.07.2015 за підозрою громадянина Рибіна Юрія Володи-
мировича, 08.12.1983 року народження, в участі у терористич-
ній організації, тобто вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Рибін Юрій
Володимирович, 08.12.1983 року народження, проживаю-
чий в смт Білогорівка Попаснянського району Луганської об-
ласті по вул. Миру, буд. 2, кв. 8, викликається в слідчий
відділ УСБУ в Тернопільській області, м. Тернопіль, проспект
С. Бандери, 21, до старшого слідчого Цимбали О. Р. на 11
год. 00 хв. 06 лютого 2017 року для участі в проведенні 
процесуальних дій в кримінальному провадженні 
№ 22015210000000024.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 січня 2017 р. № 32
Київ

про внесення змін до деяких постанов 
кабінету Міністрів україни з питань

стипендіального забезпечення
Кабінет Міністрів України постановлЯє:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального за-

безпечення зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 25 січня 2017 р. № 32

зМІни,
що вносяться до постанов кабінету Міністрів україни

з питань стипендіального забезпечення
1. У Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою

Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання стипендіального
забезпечення» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2017 р., № 4,
ст. 151):

1) підпункт 9 пункту 1 викласти в такій редакції:
«9) курсантів, слухачів та ад’юнктів вищих військових навчальних закладів

(вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів — у частині призначення
академічних стипендій, зазначених у підпункті 1 пункту 12 цього Порядку.»;

2) у другому і четвертому реченнях абзацу третього пункту 13 слова «акаде-
мічної заборгованості» замінити словами «академічної заборгованості*»;

3) в абзаці третьому пункту 19 слово «професора» замінити словом «до-
цента»;

4) розділ «Соціальні стипендії у вищих начальних закладах (наукових уста-
новах)» викласти в такій редакції:

«Соціальні стипендії у вищих навчальних
закладах (наукових установах)»;

5) пункт 22 викласти в такій редакції:
«22. У разі коли особи, зазначені у підпунктах 2—4 пункту 20 цього Порядку,

мають право на призначення соціальної та академічної стипендій, за їх вільним
вибором, зазначеним у письмовому зверненні до стипендіальної комісії, при-
значається тільки один вид стипендії, яку особа отримуватиме протягом на-
ступного навчального семестру. Якщо студент, курсант невійськового вищого
навчального закладу обрав отримання академічної стипендії, він втрачає право
на отримання соціальної стипендії на наступний навчальний семестр, про що
навчальний заклад невідкладно інформує орган соціального захисту населення
за місцем розташування навчального закладу.

Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 20 цього Порядку, мають право на от-
римання соціальної стипендії незалежно від отримання академічної стипендії.»;

6) у пункті 28 слово «соціальної» виключити, а після слова і цифр «пункту
26» доповнити словами і цифрами «та пунктом 27».

2. Підпункт 2 пункту 4 Порядку використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипен-
дій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р.
№ 1043 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 147), виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 «Про
розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових
установах» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 149):

1) доповнити постанову пунктом 11 такого змісту:
«11. Установити, що ця постанова застосовується під час призначення сти-

пендій відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Питання
стипендіального забезпечення» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст.
1871; 2017 р., № 4, ст. 151).»;

2) у розмірах стипендій учнів професійно-технічних, студентів вищих на-
вчальних закладів, наукових установ державної та комунальної форми влас-
ності, а також переможців, призерів та учасників інтелектуальних змагань,
затверджених зазначеною постановою:

в абзаці шостому пункту 1 слова «, крім тих, що навчаються» виключити;

абзац перший пункту 2 після слів «батьківського піклування» доповнити сло-
вами «, осіб з їх числа».

4. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р.
№ 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2017 р., № 4, ст. 151) слово «сформованими» замінити словами «які мо-
жуть бути сформовані».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 січня 2017 р. № 29
Київ

про затвердження порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для забезпечення підготовки та проведення

пісенного конкурсу «євробачення—2017»
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет

Міністрів України постановлЯє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюд-

жеті для забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євроба-
чення—2017», що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 25 січня 2017 р. № 29

порЯдок
використання коштів, передбачених у державному

бюджеті для забезпечення підготовки та проведення
пісенного конкурсу «євробачення—2017»

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті за програмою «Забезпечення підготовки та проведення пі-
сенного конкурсу «Євробачення—2017» (далі — бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконав-
цем бюджетної програми є Держкомтелерадіо.

Одержувачем бюджетних коштів є ПАТ «НСТУ» як мовник- організатор.
3. Бюджетні кошти спрямовуються ПАТ «НСТУ» на забезпечення підготовки

та проведення пісенного конкурсу «Євробачення—2017», зокрема на підготовку,
створення та обслуговування інфраструктури місця для проведення конкурсу,
здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення трансляції та
проведення конкурсу, оренду та забезпечення функціонування арени для про-
ведення фінальної частини конкурсу, організаційно-технічне забезпечення шоу-
програми конкурсу, придбання обладнання, здійснення
організаційно-супровідних та інших заходів, пов’язаних із забезпеченням про-
ведення та обслуговування конкурсу, в тому числі на оплату праці з нарахуван-
нями працівників Національної телекомпанії та ПАТ «НСТУ», які залучені до
підготовки та проведення конкурсу, з урахуванням періоду з 1 січня 2017 р. до
дати державної реєстрації ПАТ «НСТУ», відповідно до кошторису, який затвер-
джується ПАТ «НСТУ» та погоджується Держкомтелерадіо.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійсню-
ється в установленому законом порядку.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умо-
вами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставле-
них товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

5. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про от-
римані (створені) оборотні і необоротні активи, облік бюджетних зобов’язань, а
також відкриття рахунків в органах Казначейства та операції, пов’язані з вико-
ристанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством
порядку.

6. Одержувач бюджетних коштів подає щокварталу до 20 числа наступного
місяця до Держкомтелерадіо інформацію про їх використання для її узагаль-
нення і подання Мінфіну до 30 числа зазначеного місяця.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.

справа «курІпка проти україни» 
(CASE OF KURIPKA v. UKRAINE)

Заява № 7918/07

стислий виклад рішення від 10 листопада 2016 року
24 квітня 2006 року внаслідок конфлікту заявник спричинив ножове пора-

нення особі, яка незабаром після цього померла. Того ж дня заявника було до-
питано у райвідділі міліції у зв’язку з подією. Він заявив, що не знає, хто міг
завдати ножове поранення жертві. Заявник не був звільнений з-під варти. Уночі
він зізнався у вчиненні злочину і наступного дня слідчий міжрайонної прокура-
тури склав протокол затримання заявника, підозрюваного у вчиненні злочину.

26 квітня 2006 року заявника було вперше допитано за участю захисника, під
час якого заявник зізнався у вчиненні вбивства. У подальшому заявник підтри-
мував свої показання.

08 серпня 2006 року рішенням Апеляційного суду Запорізької області (далі -
апеляційний суд) заявника було визнано винним у вчиненні злочину та засуд-
жено до довічного позбавлення волі. Заявник та захисник намагалися оскар-
жити вирок, стверджуючи, що його обвинувачення були необгрунтовані, а право
мати захисника не було забезпечено належним чином. Верховний Суд України
залишив вирок в силі, зменшивши строк відбування покарання. Декілька разів
заявник звертався з клопотаннями до апеляційного суду із проханням надати
дозвіл на листування з його родичами, проте відповіді не отримав.

До Європейського суду з прав людини (далі - Європейський суд) заявник
скаржився за пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі -Конвенція) на незабезпечення
йому доступу до захисника на початковому етапі провадження, а також за стат-
тею 8 Конвенції на відсутність у нього можливості отримати дозвіл на листу-
вання з його родичами. Заявник також скаржився за іншими положеннями
Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника на незабезпечення йому доступу до захисника
на початкових етапах провадження, Європейський суд вказав, що відсутність
правової допомоги на початковому етапі провадження обмежила право заявника
на захист. Зокрема, суд першої інстанції при винесенні вироку у справі заявника
прямо послався на його зізнавальні показання, а Верховний Суд України підтри-
мав обґрунтування суду першої інстанції. Європейський суд констатував пору-
шення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції.

Європейський суд також констатував порушення статті 8 Конвенції з огляду
на те, що відповідне національне законодавство не містило визначеної проце-
дури надання або відмови у наданні дозволу на листування особам, які трима-
ються під вартою.

Решту скарг Європейський суд відхилив у зв’язку з їх необґрунтованістю.
за ЦиХ пІдстав суд одноГолосно
«1. Оголошує прийнятними скарги щодо порушення права заявника на доступ

до захисника, а також його права на повагу до кореспонденції, а решту скарг у
заяві - неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті
6 Конвенції;

3. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції;
4. Постановляє, що
(а) упродовж трьох місяців держава відповідач повинна сплатити заявнику 1

000 (одну тисячу євро) відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-
якого податку, що може нараховуватись; ця сума має бути конвертована у на-
ціональну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple in-
terest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку,
яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти; 

7. Відхиляє решту вимог заявника 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

23 лютого 2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: 27300, сел. Олександрівка, вул. Вишнева, 21,
Олександрівського району, Кіровоградської області (суддя
Пляка С. Л.), відбудеться слухання цивільної справи за по-
зовом Федорчука Андрія Олександровича до Кононенка Ро-
мана Миколайовича про стягнення грошових коштів за
розпискою та відшкодування шкоди.

В судове засідання викликається як відповідач Кононенко
Роман Миколайович, 24 квітня 1979 року народження.

Южний міський суд Одеської області викликає Безбабного Олек-
сандра Васильовича як відповідача по цивільній справі 
№ 519/360/16-ц за позовом представника ПАТ КБ «Приватбанк» до
Безбабного Олександра Васильовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором в розмірі 11 775,77 грн. у судове засідання
на 22 лютого 2017 року о 10.30 год. у приміщенні суду за адресою:
Одеська область, м. Южне, пр. Григорівського Десанта 26а, зал № 3.

У разі неявки відповідача Безбабного Олександра Васильовича у
судове засідання, справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя З. І. Барановська

Святошинський районний суд міста Києва викликає у су-
дове засідання, яке відбудеться 10 лютого 2017 року о 08.15
годині в приміщенні Святошинського районного суду міста
Києва за адресою: 03148, м. Київ, вул. Я. Коласа, 27А, Яр-
молюк Олену Дмитрівну (останнє відоме місце реєстрації:
м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 12, кв. 2) як відповідачку по
цивільній справі № 759/14572/15-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Ярмолюк Олени Дмитрівни про стягнення
заборгованості.

Суддя Морозов М. О.

Втрачені диплом бакалавра
КВ № 43684928 та додаток

до диплома про вищу 
освіту 12 БВ № 463493, 
видані 31 травня 2012 р.
Київським національним

університетом 
імені Тараса Шевченка 
на ім’я Карпюк А. М., 
вважати недійсними.

Петропавлівський районний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає як відповідача по справі № 188/1587/16-ц
провадження № 2/188/66/2017 Бахрова Андрія Веніаміно-
вича 18.03.1975 року народження, який зареєстрований: с.
Виповзів, вул. Степова, Козелецького району, Чернігівської
області, у судове засідання по справі за позовом Пампушко
Ірини Сергіївни до Бахрова Андрія Веніаміновича про по-
збавлення батьківських прав (в інтересах неповнолітньої
Бахрової Анастасії Андріївни 18.01.2005 р.н.) третя особа по
справі Служба у справах дітей Петропавлівської РДА (орган
опіки та піклування).

Розгляд вищевказаної справи призначений на 10 годину
00 хвилин 14 лютого 2017 року в приміщенні Петропавлів-
ського районного суду за адресою: смт Петропавлівка Дніп-
ропетровської області, вул. Героїв України 74-А, каб. № 6.
Суддя Ніколаєва І. К.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі Бахров Андрій Веніамінович вважається
повідомленим про час та місце розгляду справи. У разі не-
явки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як
відповідачів Насонова Олександра Олександровича,
ідентифікаційний номер: 2818820036, Насонову Ла-
рису Олександрівну, ідентифікаційний номер:
2773403983 в судове засідання по цивільній справі
№ 426/17268/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «Правекс-
Банк» до Насонова Олександра Олександровича,
Насонової Лариси Олександрівни про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 27 лютого 2017 року
об 11.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
розглядає позовну заяву Фетісової О. І. до Фетісова І. В.,
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Відповідач Фетісов Іван Валерійович, 13 січня 1992
р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Луганського, 13/60, викликається на
13.02.2017 року о 10.00 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Баранов Олег Станіславович та Па-
холюк Володимир Степанович викликаються в су-
дове засідання, яке відбудеться 15.02.2017 року о
10.00 годині (м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, каб. 7),
як відповідачів по цивільній справі № 363/3897/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Баранова
Олега Станіславовича, Пахолюка Володимира Сте-
пановича, треті особи: Приватний нотаріус Київ-
ського міського нотаріального округу Донченко
Олена Олександрівна, Приватний нотаріус Київ-
ського нотаріального округу Краснодембський
Олександр Адамович про визнання договору купівлі-
продажу недійсним.

В разі неявки відповідачів в судове засідання
справа буде розглянута за наявними матеріалами в
справі.

Суддя О. Д. Рудюк

Згідно наказу ТВО генерального директора

Концерну «Техвоєнсервіс» від 24.01.2017 року 
№ 3 прийнято рішення Концерну «Техвоєнсервіс»
про ліквідацію філії Концерну «Техвоєнсервіс» «99
автомобільна ремонтна база», код ЄДРПОУ
34241808, розташованого за адресою: 02093, 
м. Київ, вул. Бориспільська, 44.

Заяви кредиторів приймаються ліквідаційною ко-
місією підприємства (протягом 2 місяців з дати
опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» оголо-
шення про ліквідацію філії) за адресою: 04119, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 13/24.

Контакти: Голова комісії з ліквідації філії – Пріва-
лов Єгор Олегович, мoб. тел. 0 (97) 770-33-00.

Згідно наказу ТВО генерального директора

Концерну «Техвоєнсервіс» від 24.01.2017 року 
№ 2 прийнято рішення Концерну «Техвоєнсервіс»

про ліквідацію філії Концерну «Техвоєнсервіс» «Ло-

гістік-Центр», код ЄДРПОУ 36088619, розташованого

за адресою: 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 15.

Заяви кредиторів приймаються ліквідаційною ко-

місією підприємства (протягом 2 місяців з дати

опублікування в газеті «Урядовий кур’єр» оголо-

шення про ліквідацію філії) за адресою: 04119, 

м. Київ, вул. Дегтярівська, 13/24.

Контакти: Голова комісії з ліквідації філії – Пріва-

лов Єгор Олегович, моб. тел. 0 (97) 770-33-00.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаються ци-
вільні справи № 236/3125/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Бондарєва Олександра Васильовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, № 236/3069/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Пестич Ростислава Володимировича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Бондарєв Олександр Васильович виклика-
ється до каб. № 12 суду на 13 лютого 2017 року на 15 годину
30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Пестич Ростислав Володимирович виклика-
ється до каб. № 12 суду на 13 лютого 2017 року на 16 годину
00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів, справи
буде розглянуто у їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Саржевська І. В.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район,
Запорізька область, 71001) викликає як відповідачів Ша-
бурова Юрія Вагановича, Шабурову Марину Олексан-
дрівну в судове засідання, яке призначене на 09 год. 30
хв. 08.02.2017 року, для розгляду цивільної справи 
№ 319/9/17 за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться в приміщенні суду за адресою: вул.
Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район, За-
порізька область, 71001. Відповідачам пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У разі
неявки відповідачів у судове засідання, справа згідно з
вимогами ЦПК України може бути розглянута за їх від-
сутності. Відповідачі у випадку неявки в судове засідання
зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

Суддя В. М. Ходько

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідача Кіріацького Сергія В’ячеславовича,
01.01.1964 р. н., останнє відоме місце проживання: 
м. Херсон, вул. Кіндійське шосе, 17, корп. 1, кв. 82, у судове
засідання для розгляду цивільних справ №766/844/16-ц за
позовною заявою Кіріацької Тетяни Миколаївни до Кіріаць-
кого Сергія Вячеславовича про стягнення неустойки за
сплату аліментів, судове засідання призначено на 10.02.2017
року о 10:00 годині, та №668/4494/16-ц за позовом Кіріаць-
кої Тетяни Миколаївни до Кіріацького Сергія Вячеславовича,
Відділу державної виконавчої служби Дніпровського РУЮ у
м. Херсоні про стягнення суми індексації та індексацію алі-
ментів, судове засідання призначено на 10.02.2017 року об
11:00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського
міського суду Херсонської області за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними у справі дока-
зами.

Суддя С. І. Майдан

Близнюківський районний суд Харківської області ви-
кликає Гамзу Юлію Володимирівну, 11.09.1992 р.н., яка
зареєстрованою не значиться, останнє місце прожи-
вання: с. Верхня Самара, Близнюківський район, Харків-
ська область, як відповідача по цивільній справі 
№ 612/855/16-ц, 2/612/47/17 за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Гамзи Юлії Володимирівни про стягнення
заборгованості на 15 год. 00 хв. 16.02.2017 для розгляду
справи в зал судового засідання Близнюківського 
районного суду за адресою: вул. Свободи, 46-А смт
Близнюки Харківська область, під головуванням судді
Мороза О. І.

У разі неявки в судове засідання в зазначений день та
час без поважних причин, неповідомлення про причини
неявки, не надання заперечень та доказів, справа буде
розглянута за відсутності відповідача, на підставі нада-
них доказів з постановленням заочного рішення.

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк
«Приватбанк» до Мелешко Вікторії Віталіївни, Єня Рус-
лана Ігоровича про стягнення заборгованості, Примор-
ський районний суд міста Маріуполя викликає як
відповідачів Єня Руслана Ігоровича, останнє місце про-
живання якого місто Маріуполь, вулиця Багратіона, бу-
динок 47 та Мелешко Вікторію Віталіївну, останнє місце
проживання якої місто Маріуполь, провулок Пляжний,
будинок 2-а в судове засідання, яке відбудеться в при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, проспект Буді-
вельників, буд. 52 а, кабінет № 3,6 на 08-00 годину 13
лютого 2017 року та на 08-00 годину 27 лютого 2017
року.

Відповідачам пропонується в разі неявки повідомити
суд про причини. В разі неявки без поважної причини
справа може бути розглянута у відсутності відповідача. 

Суддя Н. М. Курбанова

Зерін Геннадій Іванович, останнє місце проживання
чи мешкання: м. Кам’янське, вул. Харківська, буд.35,
кв.142, викликається у відкрите судове засідання як від-
повідач на 10.00 годину 08.02.2017 року у цивільній
справі за позовом Кредитна спілка «Християнська фор-
теця» до Зеріна Геннадія Івановича про стягнення забор-
гованості.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Багбая Є. Д. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська
Дніпропетровської області за адресою: м. Кам’янське,
вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку-
вання оголошення в пресі відповідач Зерін Геннадій Іва-
нович вважається повідомленим про час і місце
розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за
його відсутності.

Теплодарський міський суд Одеської області викли-
кає до суду третю особу Пужака Владислава Ярославо-
вича, останнє відоме місце проживання: м. Теплодар
Одеської області, проспект Енергетиків, 80-А, кв.9, по
цивільній справі №516/221/16-ц за позовом Андреєвої
Катерини Тарасівни до Теплодарської міської ради Оде-
ської області третя особа: Пужак Владислав Ярославо-
вич, про визнання права власності на нерухоме майно,
розгляд якої відбудеться 14 лютого 2017 року о 10.00
годині за адресою: м. Теплодар Одеської обл., вул. Ко-
мунальна, 3 (суддя Шумейко М. Т.).

Теплодарський міський суд пропонує третій особі
Пужак Владиславу Ярославовичу подати заперечення на
позов та докази, якими обґрунтовуються заперечення.

У разі неявки в судове засідання справа може бути
розглянута за відсутності третьої особи Пужак В.Я.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39 «А») розглядає позовну заяву AT «Ощадбанк» в особі філії
— Донецьке облесне управління AT «Ощадбанк» до Черкасової
О. В., Пазечка М. В., Баранчука В. Н., про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачі Черкасова Олена Володимирівна, 13.08.1977 р.н.,
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк, м-н
Ювілейний, 10/68, Пазечка Михайло Валерійович, 01.12.1976
р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Харцизьк,
м-н Ювілейний, 45/29, Баранчук Володимир Никифорович,
11.09.1953 р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, м.
Харцизьк, м-н Ювілейний, 10/68, викликаються на 09.02.2017
року о 08.30 год. до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде
розглянуто у їх відсутність на підставі наявних у ній даних чи до-
казів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів Кірєєва Володимира Івановича,
Кірєєву Людмилу Петрівну на судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовною заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«Правекс-банк» в особі представника позивача: То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Вердикт
Консалтинг» до Кірєєва Володимира Івановича, Кі-
рєєвої Людмили Петрівни про стягнення боргу за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області
13.02.2017 р. о 09-30 год. за адресою: смт Марківка,
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя А. Е. Дідоренко

В провадженні Красноградського районного суду
Харківської області знаходиться цивільна справа за
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Черенкова
Олега Вікторовича та Черенкової Людмили Іванівни
про стягнення боргу за кредитним договором.

Красноградський районний суд цим оголошенням
викликає в судове засідання відповідача по справі
Черенкова Олега Вікторовича, 26.12.1972 року на-
родження, останнє місце проживання: с. Мартинівка
Красноградського району Харківської області, до
Красноградського районного суду за адресою: 
м. Красноград Харківська область, вул. Харківська,
127 на 15.02.2017 року на 09.00 год., згідно ст. 74
ЦПК України.

У випадку неявки відповідача до суду без поваж-
них причин, та неповідомлення суду про причину не-
явки справу може бути розглянуто без відповідача.

Суддя П. І. Гусар

Городоцький районний суд Хмельницької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 20 лю-
того 2017 року о 13.15 годині в приміщенні Горо-
доцького районного суду Хмельницької області за
адресою: 32000, Хмельницька область, м. Городок,
вул. Шевченка, 48, Саленкова Валерія Геннадійовича
(останнє відоме місце реєстрації: Хмельницька обл.,
м. Городок, вул. Леніна, буд. 19, кв. 12) як відпові-
дача по цивільній справі № 672/1474/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Саленкова Валерія
Геннадійовича про стягнення заборгованості. 

Суддя Сакенов Ю. К.

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Скибу Сергія Володимировича у судове засі-
дання як відповідача у справі за позовом Бєланової Те-
тяни Вікторівни до Скиби Сергія Володимировича про
розірвання шлюбу, яке призначене на 07 лютого 2017
року на 16 год. 00 хв. і відбудеться за адресою: Київська
область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 201, суддя
Орда О. О.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без

поважних причин, судове засідання буде проведено у
вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України
з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
13 лютого 2017 року о 14.00 годині в приміщенні
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: Чернігівська обл. м. Прилуки, вул.
Котляревського, 62, Ковалівського Олександра Юрі-
йовича (останнє відоме місце реєстрації - Чернігів-
ська обл., м. Прилуки, вул. Костянтинівська, буд.
98А, кв. 19) як відповідача по цивільній справі №
742/3912/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Ковалівського Олександра Юрійовича про стягнення
заборгованості.

Суддя А. О. Коротка

Городоцький районний суд Хмельницької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 20 лю-
того 2017 року о 13.45 годині в приміщенні Горо-
доцького районного суду Хмельницької області за
адресою: Хмельницька область, м. Городок, вул.
Шевченка, 48, Теклюка Якова Яковича (останнє ві-
доме місце реєстрації: Хмельницька обл., м. Горо-
док, вул. Індустріальна, буд. 1, кв. 10) як відповідача
по цивільній справі № 672/1473/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Теклюка Якова Яковича про
стягнення заборгованості.

Суддя Сакенов Ю. К.

Сокальський районний суд Донецької області викликає як відпо-
відача Жар Олександра Володимировича останнє відоме місце про-
живання якого: вул. Карла Маркса, 5/55, м. Авдіївка, Ясинуватського
району, Донецької області, в судове засідання по розгляду цивільної
справи за позовною заявою Жар Поліни Валеріївни до Жар Олек-
сандра Володимировича про розірвання шлюбу та стягнення алі-
ментів, яке відбудеться 08 лютого 2017 року о 09 год. 30 хв. в
приміщенні Сокальського районного суду за адресою: м. Сокаль,
Львівської області, пл. Січових Стрільців, 19.

У разі неявки відповідача Жар О. В. у судове засідання справа
буде розглядатись без його участі.

Суддя Т. В. Струс

В провадженні Суворовського районного суду м. Одеси перебуває цивільна
справа № 523/8933/16-ц за позовом Полященко Юлії Артурівни до Булдакова
Михайла Олександровича про стягнення аліментів та надання дозволу на тим-
часовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини.

В судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68,
зала судових засідань № 21, 07.02.2017 р. о 15.30 викликається як відповідач
Булдаков Михайло Олександрович, який проживав за адресою: Донецька об-
ласть, Дзержинський район, смт Кірово, вул. Юності б. 10, кв. 4.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя В. К. Кисельов

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) про-
водить розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приват Банк» до Маковецької Надії Іванівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідачка по справі Маковецька Надія Іванівна, проживає за адресою: 84500, Донецька
область, м. Бахмут, вул. Льотчиків, 49 викликається в судове засідання, призначене на 10
год. 00 хв. 06.02.2017 р., до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення на позов та відповідні докази. У ви-
падку неможливості прибуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки.
За інших обставин розгляд справи відбудеться у її відсутності.

Суддя Чопик О. П.
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Хмельницький міськрайонний суд повідомляє про
те, що слухання справи № 686/22444/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Решетнікова В. О. про
стягнення заборгованості за кредитним договором
відбудеться 13 лютого 2017 року о 09 год. 45 хв. в
приміщенні Хмельницького міськрайонного суду по
вул. Кам’янецька, 117, каб. 1.

Явка Решетнікова Олександра Вікторовича в су-
дове засідання обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів в судове засідання:

— Бєловола Сергія Олександровича, Бєловол
Ольгу Леонідівну по справі № 433/2862/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» до Бєловола Сергія
Олександровича, Бєловол Ольги Леонідівни про
стягнення заборгованості за договором кредиту на
10 лютого 2017 року на 14-30 годину.

— Баклагова Ігоря Євгеновича, Баклагову Яніну
Вячеславівну по справі № 433/2655/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРАВЕКС-БАНК» до Баклагова Ігоря Євгено-
вича, Баклагової Яніни Вячеславівни про стягнення
заборгованості за договором кредиту на 10 лютого
2017 року на 15-00 годину.

Засідання відбудуться за адресою: Луганська об-
ласть, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5 а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє про
те, що слухання справи № 686/22444/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шрамко В. В. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором
відбудеться 13 лютого 2017 року о 09 год. 30 хв. в
приміщенні Хмельницького міськрайонного суду по
вул. Кам’янецька, 117, каб. 1.

Явка Шрамко Валерія Вікторовича в судове засі-
дання обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької
області (адреса: Хмельницька область, м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. № 311) ви-
кликає в судове засідання Павлюка Дмитра
Анатолійовича, 18.11.1973 р.н. (попереднє місце ре-
єстрації: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 3, кв.
6), яке відбудеться 23.02.2017 року о 10 год. 00 хв.
У разі неявки до суду та неповідомлення причин не-
явки, або якщо такі причини суд визнає неповаж-
ними, справа буде вирішена на підставі наявних у
справі даних та доказів і буде постановлено заочне
рішення.

Суддя С. М. Логінова

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-
річчя Перемоги, 34, викликає як відповідачів Ковальчука
Олександра Станіславовича, ідентифікаційний номер:
2069013770, Ковальчук Валентину Петрівну, ідентифікацій-
ний номер: 2145226727 в судове засідання по цивільній
справі № 426/17270/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «Правекс-Банк» до Ко-
вальчука Олександра Станіславовича, Ковальчук Валентини
Петрівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 27
лютого 2017 року об 11-30 год.

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

Суддя О. М. Попова

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(вул. Центральна, 26 а, смт Більмак, Більмацький
район, Запорізька область, 71001) викликає як від-
повідачів:

Морозова Олексія Олексійовича, Морозову Світ-
лану Валеріївну, Тукмачова Валерія Олександровича
в судове засідання, яке призначене на 15 год. 30 хв.
06.02.2017 року, для розгляду цивільної справи 
№ 319/1643/16-ц - за позовом ПАТ КБ «Правекс-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: вул. Центральна, 26 а, смт Більмак, Більмаць-
кий район, Запорізька область, 71001.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Ха-
лілова Мамета Ебубекіровича про те, що 27 лютого 2017
року о 14-00 годині в приміщенні Мелітопольського
міськрайонного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде
слухатися цивільна справа за позовом Халілової Емілії
Едемівни до Халілова Мамета Ебубекіровича про позбав-
лення батьківських прав та про збільшення розміру алі-
ментів, суддя Ніколова І. С.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
по даній справі Халілов М. Е. вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Майхер Сергія Васильовича у судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Правекс-Банк» Майхер Сергія Васильовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться 8 лютого 2017 року о 09 год. 00 хв. (резервна
дата судового засідання 10 лютого 2017 року о 09 год.
00 хв). в приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луган-
ської області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Андрєєва Олександра Вікторовича, ІПН
2643210038, Андрєєву Світлану Олександрівну, ІПН
2743008927, які проживають за адресою: вул. Про-
летарська, буд. 12, с. Ульянівське, Амвросіївський
район, Донецька область, 87354, та Андрєєва Генна-
дія Вікторовича, ІПН 2462016230, який проживає за
адресою: вул. Пролетарська, буд.10, с. Ульянівське,
Амвросіївський район, Донецька область, 87354 у
судове засідання по цивільній справі № 323/40/17-ц
(2/323/186/17) за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «Правекс-Банк» до
Андрєєва Олександра Вікторовича, Андрєєвої Світ-
лани Олександрівни, Андрєєва Геннадія Вікторовича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 7 лю-
того 2017 року у приміщенні суду за адресою: Запо-
різька область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під
головуванням судді Смоковича Михайла Васильо-
вича, кабінет № 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відачі вважаються повідомленими про час та місце
розгляду справи та у випадку неявки до суду справу
може бути розглянуто за їх відсутності на підставі
наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне
рішення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. В. Смокович

Енергодарський міський суд Запорізької об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
17 лютого 2017 року о 09.00 годині в приміщенні
Енергодарського міського суду Запорізької об-
ласті за адресою: 71503, Запорізька обл., м. Енер-
годар, пр-т Будівельників, 17, Шишко Андрія
Петровича (останнє відоме місце реєстрації: Запо-
різька обл., м. Енергодар, пров. Каштановий, буд.
2 а, кв. 130) як відповідача по цивільній справі 
№ 316/1735/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Шишко Андрія Петровича про стягнення забор-
гованості. 

Суддя Капустинський М. В.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає:
Гребеннікову Ілону Валеріївну, останнє відоме місце
проживання: м. Одеса, вул. В. Терешкової , 13, у су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Гре-
беннікова Ігоря Вячеславовича до Гребеннікової
Ілони Валеріївни про розірвання шлюбу, яке призна-
чене до слухання на 22.02.2017 року о 09 год. 15 хв.
у каб. № 213 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса,
1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних
причин, розгляд справи буде проведено за Вашої
відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Хотинський районний суд Чернівецької області викликає
в судове засідання, яке відбудеться 23 лютого 2017 року о
16:30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Хотин, вул.
Незалежності, 25 А Чернівецької області, Бегір Василя Во-
лодимировича (останнє відоме місце проживання за адре-
сою: вул. О.Кобилянської, 4, с. Гордівці, Хотинського району
Чернівецької області) як відповідача по цивільній справі 
№ 724/525/16-ц, провадження № 2/724/18/17 за позовом
Єфремової Людмили Олександрівни до Бегіра Василя Во-
лодимировича про встановлення факту, що має юридичне
значення, про визнання права власності на спадкове майно
за законом.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглядатись в його відсутності.

Суддя А. І. Руснак

Енергодарський міський суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 17 лю-
того 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Енерго-
дарського міського суду Запорізької області за
адресою: 71503, Запорізька обл., м. Енергодар, 
пр-т Будівельників, 17, Ревенко Юлію Валеріївну (ос-
таннє відоме місце реєстрації: Запорізька обл., 
м. Енергодар, вул. Комсомольська, буд. 83, кв. 62) 
як відповідача по цивільній справі 
№ 316/1734/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Ревенко Юлії Валеріївни про стягнення заборго-
ваності. 

Суддя Капустинський М. В.

Енергодарський міський суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 17 лю-
того 2017 року о 10.00 годині в приміщенні Енерго-
дарського міського суду Запорізької області за
адресою: 71503, Запорізька обл., м. Енергодар, 
пр-т Будівельників, 17, Соляніну Лілію Юріївну (ос-
таннє відоме місце реєстрації: Запорізька обл., 
м. Енергодар, вул. Курчатова, буд. 34, кв. 101) як від-
повідача по цивільній справі № 316/1717/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Соляніної Лілії
Юріївни про стягнення заборгованості. 

Суддя Капустинський М. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. То-
рецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Полякової Наталії Вікторівни, Xуторян-
ського Валерія Петровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідачі по справі Полякова Наталія
Вікторівна (зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Дніпрод-
зержинська, 14/165), Хуторянський Валерій Петрович (зареєс-
трований за адресою: 85114, м. Костянтинівка, вул.
Ленінградська, 29/67) викликаються на 9 лютого 2017 року на
09.00 год. до суду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у їх відсутності.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Сторожилової Ірини Володими-
рівни, Луканченко Марії Кондратівни про стягнення
заборгованості.

Відповідач по справі № 219/11380/2016-ц Сторо-
жилова Ірина Володимирівна, 1 жовтня 1973 року
народження, проживає за адресою, вказаною в по-
зовній заяві: Донецька область, м. Бахмут (м. Арте-
мівськ), вул. 2-А Лісова, 19, викликається на 7
лютого 2017 року на 09 годину 00 хвилин до суду
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі № 219/11395/2016-ц Лукан-
ченко Марія Кондратівна, 4 липня 1953 року народ-
ження, проживає за адресою, вказаною в позовній
заяві: Донецька область, м. Бахмут (м. Артемівськ),
вул. Гвардійська, 35/37, викликається на 7 лютого
2017 року на 08 годину 30 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачам по даним справам пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачів, вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Т. В. Давидовська

Енергодарський міський суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 17 лю-
того 2017 року о 14.10 годині в приміщенні Енерго-
дарського міського суду Запорізької області за
адресою: 71503, Запорізька обл., м. Енергодар, 
пр-т Будівельників, 17, Дублика Олександра Мико-
лайовича (останнє відоме місце реєстрації: Запо-
різька обл., м. Енергодар, вул. Комсомольська, буд. 3, 
кв. 12) як відповідача по цивільній справі 
№ 316/1654/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Дублика Олександра Миколайовича про стяг-
нення заборгованості. 

Суддя Капустинський М. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Правекс Банк» до Осіпова Володи-
мира Петровича про стягнення заборгованості за дого-
вором кредиту. Відповідач по справі Осіпов В. П.
(зареєстрований за адресою: 83045, м. Донецьк, вул. Са-
вельєва, 28) викликається на 15 лютого 2017 року на
13.00 год. до суду, каб. №7, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя В. В. Андреєв

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає
в судове засідання, яке відбудеться 14 лютого 2017 року о
09.30 годині в приміщенні Чернігівського районного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт
Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Пархоменка Олега Ана-
толійовича, зареєстрованого за адресою: Донецька область,
м. Хрестівка (Кіровське), вул. Східна, 25/8, Пархоменко Ка-
терину Олександрівну, зареєстровану за адресою: Донецька
область, м. Хрестівка (Кіровське), м-н Молодіжний, 21/16,
як відповідачів по цивільній справі №329/1244/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Пархоменка Олега Анато-
лійовича, Пархоменко Катерини Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. 

Суддя Н. М. Пода

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(вул. Центральна, 26 а, смт Більмак, Більмацький
район, Запорізька область, 71001) викликає як від-
повідачів:

— Третьякова Максима Павловича, Третьякову
Ірину Миколаївну в судове засідання, яке призна-
чене на 15 год. 00 хв. 06.02.2017 року, для розгляду
цивільної справи № 319/1641/16-ц — за позовом
ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться в
приміщенні суду за адресою: вул. Центральна, 26 а,
смт Більмак, Більмацький район, Запорізька об-
ласть, 71001.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідачів Лазан Юрія Леонідовича,
Лазан Ірину Анатоліївну в судове засідання, яке при-
значене на 16.30 годину 22.02.2017 року, для роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«Правекс-Банк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою
вул. Центральна, 26 а, смт Більмак Запорізької об-
ласті.

Суддя Мальований В. О.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає як відповідачів Нергейм Сергія Ва-
лентиновича, ідентифікаційний номер: 2612806978, Не-
ргейм Світлану Володимирівну, ідентифікаційний номер:
2669520264, в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/17265/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Нергейм
Сергія Валентиновича, Нергейм Світлани Володимирівни
про стягнення боргу за кредитним договором, що відбу-
деться 27 лютого 2017 року о 12.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

АБ «УКРГАЗБАНК» повідомляє про зміну власника 
наступного нерухомого майна:

1. Виробничого комплексу загальною площею 8588,7
кв. м, в складі: адміністративного корпусу (літ. А), за-
критого складу бази (літ. Б), головного складу бази (літ.
В) за адресою: м. Київ, вулиця Лебединська, будинок, 6.

2. Виробничого комплексу загальною площею 4409,8
кв. м, в складі: адміністративно-побутового корпусу УМБ
(літ. А), ремонтних майстерень (літ. Б), майстерень та га-
ражів (літ. В. Г.) за адресою: м. Київ, вулиця Полярна,
будинок 10.

З 19.08.2015 вищезгадане майно належить АБ «УКР -
ГАЗБАНК» на праві власності.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Шуляк Юрія Михайловича,
Шуляк Раїси Михайлівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідачі по справі Шуляк Юрій
Михайлович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул.
Рокосовського, 9/7), Шуляк Раїса Михайлівна (зареєстро-
вана за адресою: м. Донецьк, вул. Армавірська, 1/3) викли-
каються на 9 лютого 2017 року на 09.00 год. до суду, каб.
№ 10, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їх відсутності.

Суддя Є. В. Челюбєєв

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район,
Запорізька область, 71001) викликає як відповідачів:

Дмитрієва Сергія Анатолійовича, Дмитрієва Анатолія
Івановича, Дмитрієву Анастасію Іванівну, Дмитрієву Ма-
рину Іванівну в судове засідання, яке призначене на 15
год. 15 хв. 06.02.2017 року, для розгляду цивільної
справи № 319/1642/16-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою:
вул. Центральна, 26а, смт Більмак, Більмацький район,
Запорізька область, 71001.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Сисенка Анатолія Михайловича як відпові-
дача по цивільній справі за номером провадження
№ 2/323/189/17, справа № 323/95/17-ц, за позовом
ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі
філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк»
до Сисенка Анатолія Михайловича про стягнення за-
боргованості, яку призначено до розгляду о 10 год.
00 хв. 10 лютого 2017 року у приміщенні суду за ад-
ресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Йохана
Янцена (К. Маркса), 27а, каб. № 14.

Суддя Мінаєв М. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Плотникова Сергія Івано-
вича, 01.07.1967 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 16 год. 00 хв. 13.02.2017 року для
розгляду цивільної справи № 319/26/17 за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Правекс-Банк» до Плотникова Сергія Івано-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26а, смт Більмак Більмацького району
Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 09.02.2017 року о 10 год.
15 хв., каб. № 48, як відповідача Нікуліна Віктора Ва-
сильовича по цивільній справі № 333/6024/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Нікуліна В. В.
про стягнення боргу.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами.

Суддя І. Й. Наумова

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідачів Комісарука Сергія Анатолі-
йовича, Комісарук Вікторію Володимирівну в судове
засідання, яке призначене на 16.00 годину
22.02.2017 року для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Більмак Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська -3    -8       -2    +3
Житомирська +1    -4       -2    +3
Чернігівська -5  -10      +1    -4
Сумська -7  -12         0    -5
Закарпатська +1   +6      +4    +9
Рівненська +1    -4       -2    +3
Львівська -1   +4      +2    +7
Івано-Франківська -1   +4      +2    +7
Волинська +1    -4       -2    +3
Хмельницька +2    -3       -1    +4
Чернівецька -1   +4      +2    +7
Тернопільська +2    -3       -1    +4
Вінницька +2    -3       -1    +4

Oбласть Нiч          День
Черкаська -4      -9        0    +5
Кіровоградська -4      -9        0    +5
Полтавська -6   -11      -2    +3
Дніпропетровська -7   -12      -2    +3
Одеська +2      -3      +3    +8
Миколаївська -1      -6      +1    +6
Херсонська -1      -6      +1    +6
Запорізька -5   -10        0    +5
Харківська -9   -14      -1     -6
Донецька -9   -14        0     -5
Луганська -12   -17      -3     -8
Крим 0      -5      +5  +10
Київ -4      -6        0    +2
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

БРАТИ НАШІ МЕНШІ. У Ка-
теринополі на Черкащині неза-
баром відкриють перший в об-
ласті стерилізаційно-карантин-
ний пункт. Створення таких
пунктів  у кожному районі пе-
редбачено відповідною програ-
мою регулювання чисельності
безпритульних тварин гуманни-
ми методами. За словами голо-
ви Катеринопільської селищної
ради Івана Гегедоша, стерилі-
заційно-карантинний пункт
розв’язуватиме проблему по-

ширення безпритульних тварин
через відлов, стерилізацію, вак-
цинацію проти сказу та  переда-
чу їх новим власникам. Саме
такий європейський механізм
лежить в основі районної про-
грами регулювання чисельності
безпритульних тварин. 

Катеринопіль одним із пер-
ших підтримав ініціативу від-
криття стерилізаційно-каран-
тинного пункту у  межах трьох
пілотних проектів, кошти на об-
лаштування яких сучасним ве-
теринарним устаткуванням
вартістю майже півмільйона
гривень  надано Фондом під-

тримки місцевих ініціатив при
посольстві Канади в Україні.
Виконавцем грантового проек-
ту став обласний благодійний
фонд «Еко-Центр». Таким чи-
ном, протягом 2017 року в об-
ласті почнуть діяти щонаймен-
ше три стерилізаційно-каран-
тинні пункти.

За словами керівника депу-
татської фракції «Укроп» в об-
ласній раді Андрія Сегеди, який
сприяв прийняттю обласної
програми, мережа стериліза-
ційно-карантинних пунктів на
Черкащині виконуватиме кіль-
ка головних завдань. Так,  за

допомогою операцій зі стерилі-
зації вона  унеможливить появу
нових безпритульних тварин,
шляхом щеплення їх від сказу
контролюватиме ситуацію з
епідеміологічною безпекою на-
селення, а загалом — сприяти-
ме гуманізації суспільства,
формуванню у майбутнього
покоління гуманного  й відпові-
дального ставлення до життя
людини і тварин,  оточуючого
світу,  підвищить імідж Черка-
щини як прогресивного регіо-
ну, привабливого для інозем-
них партнерів та потенційних
інвесторів. 

Чисельність безпритульних тварин
регулюватимуть цивілізовано

Донецький 
юридичний інститут
переїде в Маріуполь

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

СТУДЕНТИ В ПОГОНАХ. У прифронтовому місті відбувся
своєрідний день відкритих дверей Донецького юридичного інсти-
туту Міністерства внутрішніх справ. Цей захід, проведений у фор-
маті фестивалю «День поліцейської та юридичної освіти», став
прелюдією до відновлення роботи навчального закладу на тери-
торії Донеччини.

Після окупації обласного центру проросійськими незаконними
збройними формуваннями у 2014 році виш був змушений перебра-
тися до сусідньої області й нині працює у Кривому Розі. Навчальний
заклад готує кадри для підрозділів поліції всієї країни, а в самій До-
нецькій області тривалий час не було жодного профільного вищого
навчального закладу. Та це вже в минулому, адже інститут розпо-
чинає роботу в приморському місті.

«Це стало можливим ще й завдяки сприянню та підтримці мі-
ського голови Вадима Бойченка, який багато робить, щоб Маріу-
поль був не тільки промисловим, а й освітнім центром», — зазначив
ректор вишу Віктор Безчастний. 

У міській раді підтвердили: з місцевого бюджету  інвестовано по-
над 70 мільйонів гривень на відкриття у Маріуполі трьох вищих на-
вчальних закладів, серед них і Донецького юридичного інституту
МВС України, який дасть змогу молодим маріупольцям здобувати
високоякісну вищу освіту і водночас поповнюватиме поліцію при-
фронтового регіону кваліфікованими фахівцями. Адже не секрет,
що кадрова проблема в період реформування правоохоронних ор-
ганів  нагальна, тож на юридичний інститут покладають особливі
надії. Тим більше, що сам інститут за два минулі роки фактично
відновив структуру та кадри: нині тут працюють  17 освітніх підроз-
ділів, де викладають шість професорів, 16 докторів наук, 57 канди-
датів і понад 30 доцентів, а ще на його базі створено Центр науко-
вого товариства молодих науковців. 

Те, що виш популярний серед молоді, підтвердила і велика кіль-
кість відвідувачів-маріупольців, які прийшли на «День поліцейської
та юридичної освіти». До речі, 2017 року навчальний заклад планує
значний набір курсантів — 125 місць на бюджет. А поки що гості
ознайомилися з багатющою історією Донецького юридичного ін-
ституту: як спеціальну школу міліції його засновано ще 1961 року,
а  1993-го він отримав статус вищого навчального закладу. Тут є
сучасна техніка, озброєння і засоби захисту поліцейських, а та-
кож вишколені чотирилапі вихованці кінологічного центру.  

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТИ. Вінницька гро-
мадська організація молоді з
обмеженими фізичними мож-
ливостями «Гармонія» розпо-
чала реалізацію проекту «Фаб-
рика ідей», який здійснюють за
фінансової підтримки Peace
Corps уряду Сполучених Шта-
тів Америки в рамках масштаб-

ної програми «Розвиток місце-
вих громад» в Україні. Він спря-
мований на досягнення гармо-
нійного розвитку місцевих гро-
мад за участі інститутів грома-
дянського суспільства регіону
та передбачає проведення се-
мінарських навчань для гро-
мадських організацій в області,
які лише починають свою робо-
ту. Зі слів голови ГО «Гармо-
нія» Раїси Панасюк, під час уп-

ровадження проекту громад-
ські організації набудуть по-
трібних знань і, як результат,
стануть успішними у здійсненні
своїх суспільнокорисних ідей.
«Наша мета — навчити твор-
чого підходу в реалізації тієї чи
іншої ідеї задля досягнення по-
зитивного для громади резуль-
тату», — зазначила вона. На-
вчання відбувалися з тематики
оцінки та здійснення моніто-

рингу потреб громад, страте-
гічного планування, проектного
менеджменту, особливостей
написання грантових проектів,
а також теорії та практики
фанд рейзингу. За результата-
ми роботи планується видати
портфоліо, яке презентуватиме
учасників проекту (громадські
організації) широкому загалу і
таким чином сприятиме їхньо-
му розвитку.

«Фабрика ідей» запрацювала на Вінниччині

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

З НОВОСІЛЛЯМ! Найбільша
в Україні харківська школа ас-
трономії отримала власний уні-
верситетський корпус. У ново-
му приміщенні розташується
НДІ, кафедра астрономії, тут
готуватимуть спеціалістів, а та-
кож науковці разом зі студента-
ми працюватимуть над дослід-
женнями.

«Науковці Харківщини чекали
на цю подію 10 років, — зазначи-
ла голова Харківської облдерж -
адміністрації Юлія Світлична під

час урочистої церемонії відкрит-
тя корпусу. — Солідарні зусилля
вчених, влади, громади та бізне-
су дали змогу нам відчинити
двері сучасної будівлі, яка стане
домом для харківської астроно-
мії».

«Україна — відома у світі ас-
трономічна держава. Наша краї-
на має, мабуть, найбільшу кіль-
кість висококваліфікованих ас-
трономів, відомих у світі своїми
досягненнями», — наголосив
директор Головної астрономіч-
ної обсерваторії Національної
академії наук України Ярослав
Яцків, вітаючи колег зі святом.

Він зазначив, що астрономіч-
на школа Харківщини, яку засну-
вав відомий астроном Микола
Барабашов, знана у світі в на-
прямі дослідження тіл Сонячної
системи — планет, астероїдів,
комет — різними методами. І ни-
ні харківські фахівці займають
передові позиції.

«У нас майже 40 студентів і 30
наукових співробітників. У кіль-
кох невеликих кімнатах кафедри
ледве поміщалися наші співро-
бітники, студентам нікуди було
дітися. Лекції читали в аудиторі-
ях: викладач надавав інформа-
цію — й усе, контакту зі студен-

тами майже не було. А тепер си-
туація буде іншою. Студенти
зможуть із першого курсу долу-
чатися до наукових досліджень,
спілкуватися з науковцями. Це
дуже корисно», — зазначив заві-
дувач кафедри астрономії НДІ
астрономії ХНУ імені В.Н. Кара-
зіна Юрій Шкуратов.

Під час урочистого відкриття
нового корпусу Юлія Світлична
повідомила, що у найближчій
перспективі розглядатимуть пи-
тання реконструкції Чугуїв-
ської спостережної станції
НДІ астрономії ХНУ імені В.Н.
Каразіна.

Харківські школярі наблизилися до зірок

ВИСОКА ОЦІНКА. На початку сезону старший тре-
нер жіночої збірної України з біатлону словенський
фахівець Урош Велепець закликав вірити в наших
дівчат.  І наголошував: вони обов’язково проявлять
свій величезний потенціал. А на запитання, коли
вдасться «наздогнати» власну швидкість і звичну
стрільбу Юлії Джимі, зазначав: це треба встигнути до
світової першості. Юля із завданням  впоралася. На
чемпіонаті Європи, що проходив у польському Душ-
ники-Здруй, вона здобула повний комплект медалей:
дві індивідуальні — «золото» і «срібло» та командну
«бронзу».

За підсумками спортивного січня Національний
олімпійський комітет визнав новоспечену чемпіонку
Європи з біатлону Юлію Джиму найкращою спорт -
сменкою першого місяця нового року.

Найкращим тренером місяця став старший тренер
жіночої біатлонної команди України Урош Велепець.
А його пророчі слова повністю збулися під час сприн-
терських перегонів: продемонструвавши відмінну
чисту стрільбу й високу швидкість на трасі, Юлія Джи-
ма не залишила жодного шансу своїм суперницям і
посіла найвищу сходинку на п’єдесталі пошани.

Звання найкращої спортсменки місяця в Україні на-
ша біатлоністка отримала вперше. Утім, вона нині зо-
середжена на підготовці до чемпіонату світу, який 9
лютого стартує в австрійському Хохфільцені.  
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