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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 2 березня 2017 року
USD 2718.0639   EUR 2862.9367      RUB 4.6560     /    AU 337148.65      AG 4982.21      PT 279688.78     PD 212280.79

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 3 БЕРЕЗНЯ 2017 РОКУ №42 (5911)

10
ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження вимог щодо проведення
контролю якості робіт з нового будівництва,
реконструкції та ремонту автомобільних доріг
загального користування»

ЦИФРА ДНЯ

На Львівщині з’ясовують
причини аварії

РЕАКЦІЯ. Учора Прем’єр-міністр Володимир Гройсман ска-
сував усі заплановані раніше зустрічі й вилетів у Львівську об-
ласть, де на шахті №10 «Степова» об’єднання «Львіввугілля»
стався вибух і обвал гірської породи. Разом із главою уряду на
місце аварії прибули профільний міністр Ігор Насалик, голова
ДСНС Микола Чечоткін, повідомляє УНІАН. Створено оператив-
ний штаб для координації відповідних служб.

За інформацією ДСНС, 2 березня о 12:46 у селищі Глухів Со-
кальського району Львівщини на шахті №10 «Степова» ВАТ
«Львіввугілля» на горизонті 550 м у 119-му конвеєрі внаслідок
вибуху стався обвал гірської породи. На шахті працювали 172
гірники, на аварійній ділянці — 34. З них одинадцятеро загину-
ло. Шістьох із травмами вдалося одразу підняти на поверхню.
На момент здачі номера інших гірників також вдалося врятува-
ти. Президент Петро Порошенко відповідним указом оголосив
усеукраїнську жалобу й доручив уряду перевірити всі вугледо-
бувні підприємства на забезпечення захисними засобами й до-
тримання норм безпеки виробництва.

ЦИТАТА ДНЯ

Йоганнес ган: «У ЄС бачать, 
як Україна рішуче працює

для зміцнення економіки 
у складних умовах.

Розуміють і підтримують.
Бо реформи мають
врешті позитивно

позначитися 
на житті громадян».

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства
та переговорів з розширення про завдання ЄС
допомогти стабілізувати ситуацію в нашій країні
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3
РЕФОРМА

Електронні сервіси стають
ближчими до громадян. Відтепер
онлайн-послуги Мін’юсту можна
отримати на єдиному
державному порталі адмінпослуг 

Ніхто, крім нас

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА. Відомий український політик, 
вчений і державний діяч Володимир Горбулін акцентує увагу
суспільства на доленосних проблемах країни
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112,039 млрд грн
доходів отримав держбюджет за два
місяці року. Це, за даними Державної

казначейської служби, на 9,2% більше 
за бюджетний розпис

Гривня проявляє твердість
ФІНАНСИ. Експерти не бачать особливої загрози стану нацвалюти в 2017 році, 
а дехто впевнений, що вона вистоїть навіть без кредитування МВФ

Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

Останніми місяцями пересічні
українці хвилюються з приво-

ду того, що чекає на нашу націо-
нальну валюту — гривню. Деякі

експерти підігрівають певним не-
гативом свої передбачення щодо
можливого значного її знецінення.
Називають і курси гривні щодо
ключових валют світу.  Її справді
лихоманило у грудні 2016 року, во-
на коливалася у січні-лютому

2017-го (див. графік офіційного
курсу Національного банку). Дехто
з експертів прогнозує, що у друго-
му-третьому кварталі 2017 року
долар на роздрібному ринку кош-
туватиме до 29—30 і навіть більше
гривень. Одна з головних причин

такого можливого стану нацвалю-
ти, на думку багатьох аналітиків,
— те, що вже тривалий час МВФ
так і не надав чергового траншу
кредиту Україні. Адже чимала йо-
го частка йде на поповнення золо-
товалютних резервів і підтримку

стабільності  гривні. Інші аналітики
спокійніші: гривня в 2017 році не
впаде. 1 березня стало відомо, що
до МВФ українські чиновни-
ки скерували лист про намі-
ри для отримання траншу
обсягом мільярд доларів.  6
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Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Юрченко С. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/7277/16-к стосовно Чумаченка 
Олександра Сергійовича, 04.10.1949 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, 
ч.2 ст.110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Чума-
ченко О. С. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул.30 
років Перемоги, буд. 1, кв.4.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Чумаченка Олек-
сандра Сергійовича у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 13 березня 2017 року о 10 год. 00 хв. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Юрченко C. O., суддів Попової О. М., Осіпен-
ко Л. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Юрченко С. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/7278/16-к стосовно Айрапетян 
Лариси Леонідівни, 21.02.1970 року народження, обвинуваче-
ної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч.2 ст.110, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Айрапетян Л. Л. за-
реєстрована за адресою: м. Луганськ, вул. Анрі Барбюса, 
буд.18-а, кв.10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Айрапетян Лари-
су Леонідівну у підготовче судове засідання, яке відбудеть-
ся 13 березня 2017 року о 09 год. 30 хв. в залі Сватівсько-
го районного суду Луганської області, що розташований за 
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Юрченко C. O., суддів Попової О. М., Осіпен-
ко Л. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської 

області — судді Осіпенко Л. М. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/7281/16-к стосовно Заруби 
Владлена Вікторовича, 12.07.1969 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-
3 КК України. Обвинувачений Заруба В. В. зареєстрований 
за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал Друж-
би, кв. 17.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Зарубу Владлена 
Вікторовича, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
13 березня 2017 року о 14-20 год. в залі Сватівського район-
ного суду Луганської області, що розташований за адресою: 
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Осіпенко Л. М., суддів Юрченко C. O., Река А. С.

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя 
Перемоги, 34, викликає відповідачів в судове засідання на 09 
березня 2017 року, а саме:

 — Смирнова Олександра Сергійовича на 14-30 годину;
 — Степаненко Юлію Олександрівну на 15-00 годину;
 — Бондаренка Олександра Геннадійовича на 15-30 годину;
 — Гончарова Миколу Васильовича на 16-00 годину;
 — Виноградова Миколу Володимировича на 16-30 годину;
 — Єлисеєву Альбіну Олександрівну на 17-00 годину;
 — Заяць Галину Петрівну на 17-30 годину, 
за позовами Публічного акціонерного товариства комер-

ційний банк «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості, 
до залу судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідачів по справі за 
позовом ПАТ «Дельта банк» про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 10.03.2017 року о 08.00:

 — Батіщев Євген Олександрович, 11.04.1979 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня (перебування) — Луганська обл., м. Свердловськ;

 — Бондаренко Валерій Миколайович, 06.11.1972 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня (перебування) — Луганська обл., с. Ясенівське;

 — Бондаренко Тетяна Вікторівна, 25.06.1973 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) — Луганська обл., с. Ясенівське.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде 
розглянуто без Вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК 
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідачів по справі за 
позовом КС «Компаньйон» про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 10.03.2017 року о 08.00:

 — Ісаєнко Людмила Олексіївна, 12.02.1953 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) — Луганська обл., смт Станиця Лу-
ганська;

 — Зубік Людмила Олександрівна, 17.03.1969 р.н., 
останнє відоме зареєстроване місце проживання 
(перебування) — Луганська обл., с. Петрівка.

Адреса cyду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде 
розглянуто без Вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК 
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідачів по справі за 
позовом ПАТ «Універсал Банк» про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 10.03.2017 року о 08.00:

 — Деревянко Леонід Григорійович, 22.01.1958 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня (перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки;

 — Деревянко Валентина Петрівна, 25.01.1962 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня (перебування) — Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Комсомольська, 30.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Сватівський районний суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя 
Перемоги, 34, викликає відповідачів в судове засідання на 13 
березня 2017 року, а саме:

 — Аніканову Ірину Іванівну на 14-00 годину;
 — Опанасенко Інну Геннадіївну на 14-30 годину;
 — Пашкова Володимира Борисовича, Пашкову Марію 

Іванівну на 15-00 годину;
 — Коваленка Вячеслава Анатолійовича на 15-30 годину;
 — Мелехова Сергія Яковлевича на 16-00 годину;
 — Приходико (Бокову) Людмилу Василівну на 16-30 го-

дину;
 — Мельникова Сергія Юрійовича, Мельникову Лілію Ми-

колаївну на 17-00 годину, за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованос-
ті, до залу судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Зміївський районний суд Харківської області викликає Короткову 
Ганну Михайлівну, 13.06.1987 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: Харківська область, Зміївський район, с. Водяне, вул. 
Леніна, буд. 1, для проведення судового засідання по цивільній спра-
ві за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк 
«Приватбанк» до Короткової Ганни Михайлівни про стягнення сум. 
Судове засідання відбудеться 10 березня 2017 року о 08 годині 00 
хвилин у приміщенні Зміївського районного суду Харківської облас-
ті за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Адміністративна, №6, 
зал судового засідання №3.

Явка обов’язкова. В разі неявки відповідачки Короткової Ганни Ми-
хайлівни в судове засідання, справа буде розглянута за її відсутнос-
ті на підставі наявних у ній доказів та буде постановлене заочне рі-
шення.

Суддя Овдієнко В. В.

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає Кльонова Сергія Миколайовича, 
який проживає за адресою: пров. 3-й Комінтер-
ну, буд. 9, м. Антрацит Луганської області, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі 
№431/625/17; провадження 2/431/384/17 за по-
зовом Кльонової Анни Валентинівни до Кльоно-
ва Сергія Миколайовича про розірвання шлюбу, 
яке відбудеться 7 березня 2017 року о 09.00 го-
дині в приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. В. Ткач

Корольовський районний суд м. Житомира 
викликає Васильєва Миколу Олександровича, 
1985 р.н., як обвинуваченого у кримінальному 
провадженні № 296/2803/16-к по обвинувачен-
ню у вчиненні кримінального правопорушення 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під голо-
вуванням судді Аксьонова В. Є. в судове засідан-
ня, що відбудеться 07.03.2017р. о 09 год. 30 хв. 
у приміщенні Корольовського районного суду м. 
Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, зал 2-К (к. 106).

Явка обвинуваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Сватівський районний суд Луганської облас-
ті, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає Лимареву Оксану Леонідівну, як відпо-
відачку в судове засідання по цивільній спра-
ві № 426/5411/16-ц за позовом Лимарева Дми-
тра Юрійовича до Лимаревої Оксани Леонідівни 
про розірвання шлюбу, що відбудеться 07 берез-
ня 2017 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

  ЗАКОН УКРАЇНИ
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом 

Міністрів України та Урядом Республіки 
Індонезія про співробітництво в оборонній 

галузі
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія про 

співробітництво в оборонній галузі, вчинену 5 серпня 2016 року у м. Джакар-
ті, яка набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлен-
ня дипломатичними каналами про виконання Сторонами внутрішньодержав-
них процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою, ратифікувати.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ 
8 лютого 2017 року 
№ 1840-VIII

 

СПРАВА «СОСНОВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF SOSNOVSKIY v. UKRAINE)

(Заява №9450/06) 

Стислий виклад рішення від 8 грудня 2016 року
7 жовтня 2005 року заявника було затримано та порушено щодо нього кри-

мінальну справу. Через три дні Центральний районний суд м. Сімферополя (да-
лі — районний суд) обрав заявнику запобіжний захід у вигляді тримання під вар-
тою, який згодом було продовжено до 07 лютого 2006 року. Заявник намагався 
оскаржити це рішення. 06 лютого 2006 року Феодосійський міський суд АРК за-
лишив без змін обраний йому запобіжний захід, не зазначивши причин та стро-
ку гримання заявника під вартою. 23 травня 2006 року щодо заявника було ухва-
лено вирок.

Під час провадження у справі заявник тримався під вартою у Сімферополь-
ському СІЗО (далі — СІЗО) та Феодосійському ІТТ (далі — ІТТ). Декілька разів за-
явник скаржився до Феодосійського міського суду АРК (далі — міський суд) на 
умови гримання його під вартою. Ці скарги міський суд направляв до прокура-
тури м. Феодосія, яка встановила порушення в діях адміністрації Феодосійсько-
го ІТТ та надала вказівки для покращення ситуації. Пізніше заявник звернувся зі 
скаргою до Апеляційного суду АРК та до прокуратури АРК на бездіяльність пра-
цівників міського суду та прокуратури м. Феодосія. У порушенні адміністративної 
справи за скаргами заявника було відмовлено. Заявник також звернувся до Мен-
ського районного суду Чернігівської області з адміністративним позовом до ад-
міністрації Феодосійського ІТТ, вимагаючи компенсацію за збитки та шкоду, за-
подіяну нелюдськими і такими, що принижують гідність умовами тримання його 
під вартою. Позов заявника було залишено без розгляду через сплив строку по-
зовної давності. Апеляційний суд АРК га Вищий адміністративний суд України за-
лишили рішення без змін.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) на неналежні умови тримання його під вартою у СІЗО та 
ІТТ; за статтею 13 у поєднанні зі статтею 3 Конвенції на відсутність у національ-
ному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту щодо його скарг за 
статтею 3 Конвенції; за статтею 5 Конвенції на незаконне тримання його під вар-
тою з 7 лютого 2006 року до винесення вироку у його справі 23 травня 2006 ро-
ку; та за статтею 6 Конвенції на відсутність доступу до суду у провадженні за його 
скаргами на умови тримання в ІТТ та бездіяльність адміністрації ІТТ.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 3 Конвенції на неналежні умови три-
мання у СІЗО та ІТТ, Європейський суд встановив, що умови тримання заявника 

КАдРОВІ ПИТАННЯ

Уточнення
У газеті «Урядовий кур’єр» №41  за 2 березня 2017 року  опублікована по-

станова Кабінету Міністрів України «Про порядок зарахування частини акциз-
ного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України 
пального  до бюджетів місцевого самоврядування». На жаль, з технічних при-
чин у пункті 5  Порядку, затвердженого цією постановою, допущена технічна 
помилка  в частині відсутності номера  96 постанови Кабінету Міністрів України. 

Таким чином правильно читаємо: «затверджених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 8 лютого 2017 р. № 96 «Деякі питання зарахування частини ак-
цизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію Укра-
їни пального до бюджетів місцевого самоврядування».

Президент України  
призначив:
КЮССЕ Івана Георгійовича — головою Тарутинської районної державної ад-

міністрації Одеської області з 27 лютого 2017 року зі строком випробування 
один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства;

ПРОСКУРУ Віру Андріївну — головою Борзнянської районної державної ад-
міністрації Чернігівської області з 27 лютого 2017 року зі строком випробуван-
ня один місяць та оплатою праці відповідно до законодавства.

звільнив:
МОСТОВОГО Юрія Івановича — з посади голови Магдалинівської районної 

державної адміністрації Дніпропетровської області згідно з поданою ним зая-
вою;

КОВТУН Валентину Миколаївну — з посади голови Прилуцької районної дер-
жавної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою нею заявою.

відсторонив:
Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального ко-

дексу України відсторонити ШИШКОВСЬКОГО Анатолія Леонідовича від посади 
голови Брусилівської районної державної адміністрації Житомирської області.

під вартою становили таке, що принижує гідність поводження, та констатував по-
рушення статті 3 Конвенції.

Європейський суд також встановив порушення статті 13 Конвенції у зв’язку з 
відсутністю у національному законодавстві ефективного засобу юридичного за-
хисту щодо скарг заявника за статтею 3 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 5 Конвенції на те, що він тримався 
під вартою до 23 травня 2006 року відповідно до постанови, у якій не було вка-
зано підстав для такого рішення та не було встановлено строку тримання його 
під вартою, Європейський суд встановив порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

З огляду на його висновки щодо порушення статті 13 Конвенції Європейський 
суд дійшов висновку, що немає необхідності розглядати скаргу заявника за стат-
тею 6 Конвенції, оскільки суть його скарги за цим положенням полягала у відсут-
ності доступу до суду у зв’язку з його скаргами за статтею 3 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги на умови тримання під вартою у Сімферо-

польському СІЗО та Феодосійському ІТТ, відсутність ефективного засобу юри-
дичного захисту у зв’язку з цим та незаконність досудового тримання його під 
вартою з 7 лютого 2006 року до 23 травня 2006 року;

2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з умовами три-
мання заявника під вартою у Сімферопольському СІЗО та Феодосійському ІТТ;

3. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції у поєднанні зі стат-
тею 3 Конвенції;

4. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції щодо досудо-
вого тримання заявника під вартою з 7 лютого 2006 року до 23 травня 2006 року;

5. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу за статтею 6 Кон-
венції;

6. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 
такі суми, які мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу:
(і) 9 000 (дев’ять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково 
суму будь-якого податку, що може нараховуватись;
(іі) 1 054 (одна тисяча п’ятдесят чотири) євро компенсації судових та інших 
витрат та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись за-
явнику;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на вищенаведені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрально-
го банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсо-
ткові пункти;

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «ПЕЛЕШОК ПРОТИ УКРАЇНИ» 
(CASE OF PELESHOK v. UKRAINE)

(Заява № 10025/06) 

Стислий виклад рішення від 08 грудня 2016 року
30 липня 2002 року чоловік заявниці звернувся до Тернопільського місько-

го відділу УМВСУ (далі — відділ міліції) зі скаргою на побиття його дружини 
особами, вказаними у скарзі. До скарги заявник здав висновки судово-медич-
ної експертизи, які підтверджували наявність у заявниці тілесних ушкоджень.

9 серпня 2002 року працівником міліції було винесено постанову про відмо-
ву у порушенні кримінальної справи за скаргою заявника, яку згодом було ска-
совано постановою заступника прокурора м. Тернополя та направлено до відді-
лу міліції для проведення розслідування. У подальшому, розслідування у кримі-
нальній справі неодноразово зупинялось та відновлювалось відповідно до вка-
зівок вищестоящої прокуратури. 23 вересня 2006 року відділом міліції були ви-
несені дві постанови у справі: однією провадження у справі щодо осіб, вказа-
них заявницею та її чоловіком, було закрито за відсутністю в їх діях складу зло-
чину; а другою досудове слідство в кримінальній справі зупинено до становлен-
ня осіб, які вчинили злочин.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця 
скаржилась за статтями 6 і 13 Конвенції про захист прав людини та основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція) на тривалість та неефективність розсліду-

вання її скарг на жорстоке поводження. Європейський суд вирішив розглянути 
скаргу заявниці в рамках процесуального аспекту статті 3 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявниці Європейський суд вказав, що розслідування у 
її справі тривало чотири роки (до дати винесення постанови про закриття кри-
мінальної справи щодо приватних осіб, вказаних нею працівникам міліції). Крім 
цього, після винесення останньої постанови про припинення розслідування, ор-
гани влади не встановили фактичних обставин справи, за яких заявниці було 
завдано тілесні ушкодження. У зв’язку з цим Європейський суд констатував по-
рушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятою;
2. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 3 Кон-

венції;
3. Постановляє, що

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-
ці 7 500 (сім тисяч п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди; ця су-
ма має бути конвертована в українські гривні за курсом на день здійснен-
ня платежу;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-
рахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток 
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського цен-
трального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано 
три відсоткові пункти;

4. 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

Цюрупинський районний суд Херсонської області 
викликає відповідача Карагяур Віктора Михайловича 
на 04.04.2017 року на 09-00 год. у справі за позовом 
ТОВ «Агроснаб-південь» до Карагяур Віктора Михай-
ловича про витребування майна з чужого володіння.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цю-
рупинського районного суду Херсонської області за 
адресою: вул. Поштова, 48, м. Олешки.

У разі неявки в судове засідання відповідача спра-
ву буде розглянуто за його відсутності за наявними 
у справі доказами.

Суддя С. П. Савчак

В провадженні Слов’янського міськрайонного су-
ду Донецької області знаходиться цивільна справа  
№ 2/243/1125/2017 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до 
Стасійчука Вячеслава Віталійовича, Візняка Віталія Васи-
льовича, Стасійчук Нонни Борисівни про стягнення забор-
гованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 07.03.2017 року о 
13.00 год. (додаткова дата 10.03.2017 року о 08.00 год.) у 
приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 
області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. 
Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Стасійчука Вячеслава Віталійови-
ча, 15.05.1993 р.н., адреса реєстрації: Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Середня, 16, кв. 3, є обов’язковою.

Явка відповідача Візняка Віталія Васильовича, 
09.01.1985 р.н., адреса реєстрації: Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Жукова, 2, кв. 85, є обов’язковою.

Явка відповідача Стасійчук Нонни Борисівни, 03.09.1967 
р.н., адреса реєстрації: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Середня, 16, кв. 3, є обов’язковою.

У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто без їх 
участі. Відповідачам пропонується подати свої заперечен-
ня проти позову та докази. При собі мати документ, що по-
свідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

Середино-Будський районний суд Сумської облас-
ті викликає як відповідача Литовченко Людмилу Петрів-
ну, 16.04.1970 року народження, уродженку м. С-Буда, 
Сумської області, зареєстровану за адресою: вул. Парко-
ва, 14, кв.8, м. Середина-Буда Сумської області, у судове 
засідання на 14 березня 2017 року о 15 годині, яке від-
будеться у приміщенні Середино-Будського райсуду за 
адресою: м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 16, Сумської 
області у справі за позовом Дяченко Лариси Григорів-
ни про визнання такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

У разі неявки в судове засідання відповідачки справа 
буде розглянута в її відсутність.

Суддя Швець І. Є.

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»:

ТОВАРнА БІРЖА «ІннекС»

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

мляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевсько-
го, 17, у залі судових засідань №40, 10 березня 2017 
року о 09.20 год. відбудеться підготовче судове за-
сідання у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Солода Андрія Володимировича, 19 червня 
1976 року народження, у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Солод Андрій Володимиро-
вич та захисник Гавриленко Микола Кирилович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі голову-
ючого судді каленяка Р. А., суддів Прокопчук А. В., 
Іванченка я. М.

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

відомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17, у залі судових засідань №40, 10 берез-
ня 2017 року о 14.00 год. відбудеться підготовче су-
дове засідання у кримінальному провадженні за об-
винуваченням Джамілова Айдера Шевкетовича, 1 
липня 1979 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення: обвинувачений Джамілов Айдер Шевкето-
вич та захисник Коваль Наталя Омельянівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді каленяка Р. А., суддів Бар’яка А. С., Іван-
ченка я. М.

Підволочиський районний суд Тернопільської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача 
Бойчука Степана Ярославовича у цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Бойчука Степана Ярос-
лавовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 30 хви-
лин 07 березня 2017 року у приміщенні Підволочись-
кого районного суду Тернопільської області за адре-
сою: селище Підволочиськ, вул. Залізнична, 1, зала 
№ 2.

Останнє відоме місце проживання відповіда-
ча Бойчука Степана Ярославовича: с. Голотки, вул.  
І. Франка, 7, Підволочиського району, Тернопіль-
ської області.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Г. Б. Сидорак

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85104, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. 
Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Колесник Олени Ва-
леріївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідачка у справі Колесник Оле-
на Валеріївна, 27.04.1979 р.н., останнє відоме міс-
це проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. 
Одеська, 101, викликається до суду на 06 березня 
2017 року о 09 годині 00 хвилин, каб. № 14, для учас-
ті у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. В. Бєлостоцька
ПОВІСТкА про виклик

Підозрюваному Панчуку Руслану Анатолійови-
чу, 16.08.1972 р.н., зареєстрованому за адресою:  
м. Харків, пр-т Гагаріна, буд. 92, кв. 38, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
06.03.2017 о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в 
ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Хар-
ківській області підполковника юстиції Картельо-
ва Д.М. (м. Харків, вул. Мироносицька, 2, каб. № 10) 
для відкриття та ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження № 12014220690000358 від 
07.07.2014 у порядку ст. 290 КПК України.

ПОВІСТкА про виклик
Підозрюваному Шеховцову Сергію Володимиро-

вичу, 17.09.1967 р.н., зареєстрованому за адресою: 
м. Харків, вул. Куйбишева, б. 11, кв. 10, відповідно до 
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
06.03.2017 об 11 год. 00 хв. до старшого слідчого в 
ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Хар-
ківській області підполковника юстиції Картельо-
ва Д.М. (м. Харків, вул. Мироносицька, 2, каб. № 10) 
для відкриття та ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження № 12014220690000358 від 
07.07.2014 у порядку ст. 290 КПК України.

ПОВІСТкА про виклик
Підозрюваному Шеховцову Валерію Сергійовичу, 

17.08.1992 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Хар-
ків, вул. Куйбишева, б. 11, кв. 10, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
06.03.2017 о 12 год. 00 хв. до старшого слідчого в 
ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Хар-
ківській області підполковника юстиції Картельо-
ва Д.М. (м. Харків, вул. Мироносицька, 2, каб. № 10) 
для відкриття та ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження № 12014220690000358 від 
07.07.2014 у порядку ст. 290 КПК України.

ПОВІСТкА ПРО ВИклИк ПІДОЗРЮВАнОгО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Мельник Роман Володимирович, 
01.08.1974 р.н.,  зареєстрований за адресою: Донецька 
область,  м. Костянтинівка, вул. Європейська, 65/58, на 
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхід-
но з’явитись 07 березня 2017 року  о 10 годині до УСБУ 
у Вінницькій області: м. Вінниця, вул. Грушевського, 27, 
до слідчого Остапчука М.В., телефон (0432)599260,  для 
участі у слідчих та процесуальних діях у кримінальному 
провадженні №22017020000000085 від 09.02.2017, за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Білопільський районний суд Сумської області викли-
кає в судове засідання на 09 годину 16 березня 2017 року 
Ковальову Людмилу Іванівну, 07 грудня 1979 року наро-
дження, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. 
Горького, 10, як відповідачку по справі № 573/66/17 за 
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором № б/н від 20 жовтня 
2010 року.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки Ковальо-
вої Л.І. до суду без поважних причин справа розглядати-
меться у її відсутність.

Адреса суду: Сумська обл., м. Білопілля, вул. Шевчен-
ка, 17, каб. № 32.

Суддя О. І. Терещенко

16.03.2017 p. о 10 год. 00 хв. відбудеться судове 
засідання по цивільній справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Бондар Станіслава Миколайовича, Бон-
дар Ганни Миколаївни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

В судове засідання викликається Бондар Ганна 
Миколаївна, останнє відоме місце проживання: вул. 
Б.Хмельницького, 50/1, м. Вінниця.

Явка Бондар Ганни Миколаївни обов’язкова.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Ві-

нниця, вул. Грушевського, 17, каб. №5.

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, м. 
Тульчин Вінницької області) викликає Бабаева Елдара 
Аріфовича, зареєстрованого за адресою: с. Маяки Туль-
чинського району, вул. Заводська, 1 Вінницької облас-
ті, як відповідача по цивільній справі № 148/2591/16-ц за 
позовом ПАТ «Приват Банк» до Бабаева Елдара Аріфо-
вича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09 год. 30 хв. 
28.03.2017 року за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідача справу може бути розгля-
нуто у його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя С. В. Ковганич

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Шалашову Наталію Юріївну, останнє відоме міс-
це проживання: м. Житомир, як відповідачку в судо-
ве засідання по цивільній справі (№296/10156/16-ц) 
за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Шалашової Ната-
лії Юріївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Розгляд справи відбудеться о 12 год. 20 хв. 16 бе-
резня 2017 року в приміщенні Корольовського ра-
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, каб. 208.

Суддя Адамович О. Й.

Корольовський районний суд м. Жито-

мира викликає Моісеєву Дар’ю Костянти-

нівну на розгляд справи за позовом Мо-

ісеєвої Дар’ї Костянтинівни до Копила 

Олега Георгійовича про визнання права 

власності на квартиру, на 7 березня 2017 

р. о 09 год. 15 хв. за адресою: м. Жито-

мир, майдан Соборний, 1, каб. 327.

Суддя Р. А. Галасюк

Святошинський районний суд м. Києва 
викликає відповідача Михаленка Костян-
тина Васильовича, останнє відоме місце 
проживання: м. Київ, вул. Чорнобильська, 
9-а, кв. 40, для участі в цивільній справі за 
позовом Михаленко Валентини Михайлів-
ни до Михаленка Костянтина Васильови-
ча про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 
06.03.2017 року о 09 год. 45 хв. за адре-
сою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал  
№ 6, суддя Войтенко Ю. В.

У разі неявки відповідача до суду без 
поважних причин або у разі неповідо-
млення про причини неявки, справа буде 
розглядатись за його відсутності.

Індустріальний районний суд міста Дні-
пропетровська (м. Дніпро, пр. Слобожан-
ський, 84) повідомляє, що 7 березня 2017 
року об 11 годині 30 хвилин призначений су-
довий розгляд цивільної справи за позовом 
Кредитної спілки «САМАРА» до Зосі Таїсії 
Василівни, Зосі Геннадія Івановича (останнє 
відоме місце проживання: м. Дніпро, просп. 
Миру, буд. 12, кв. 75) про стягнення заборго-
ваності за договором позики.

Відповідачам пропонується надати свої 
заперечення проти позову і докази. У випад-
ку неприбуття в судове засідання, відповіда-
чі повинні повідомити про причини неявки, в 
іншому разі справа буде розглянута за їх від-
сутності.

Суддя Н. Ю. Марченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької 
області (84500, м. Бахмут, Донецька область, 
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Шаніної Олени 
Борисівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідачка по справі: Шаніна Олена Бори-
сівна, 09.06.1964 р.н., яка мешкає: Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Свердлова, 114, викли-
кається на 17 березня 2017 року о 09 годині 00 
хвилин до суду: м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 
315, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачка повинна повідомити суд 
про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність. 

Суддя Радченко Л. А.

ПОВІСТкА ПРО ВИклИк
Підозрювана Куц Оксана Олександрів-

на, 17.06.1974 року народження, уродженка  
м. Росток, Німеччина, зареєстрована за адресою:  
м. Чернівці, вул. Хотинська, буд. 45 В, кв. 37,  
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України 
Вам необхідно з’явитися 6 березня 2017 року о 
10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБУ 
в Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, 
вул. Шевченка, 1-А,  в каб. № 251 до ст. слідчого 
в ОВС Волощука О.В. (тел. (0372) 595-260), для 
участі як підозрюваної у проведенні слідчих дій 
та вручення процесуальних документів під час 
здійснення досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 22016260000000010, 
зареєстрованого за ознаками злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. 

Попаснянський районний суд Луганської 
області викликає як відповідачів Коскіну Те-
тяну Михайлівну, 1967 р.н. та Коскіна Олек-
сандра Едуардовича, 1987 р.н. які зареєстро-
вані за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Глінки, буд. 6, у судове засідан-
ня по цивільній справі за № 423/3405/16-ц 
за позовом Міхальової Ірини Анатоліївни до 
Коскіної Т.М. та Коскіна О.Е. про визнання 
осіб такими, що втратили право користуван-
ня житловим приміщенням, що відбудеться 
13 березня 2017 року о 15 год. 00 хв. в при-
міщенні суду за адресою : Луганська область, 
м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає Мархоць-
ку Оксану Олександрівну як відповідачку  
в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/315/17 за позовною заявою Мар-
хоцького Станіслава Сергійовича до Мар-
хоцької Оксани Олександрівни про розі-
рвання шлюбу, що відбудеться 13 берез-
ня 2017 року о 16.30 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луган-
ської області, розташований за адре-
сою: Луганська область, м. Сватове, пл. 
50-річчя Перемоги, 34, викликає Доцен-
ка Володимира Івановича як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній справі  
№ 426/1921/17 за заявою Доценко Вален-
тини Самуілівни про відновлення втраче-
ного судового провадження в частині су-
дового рішення Краснодонського місь-
крайонного суду Луганської області у 
справі № 2-2391/2008 p., що відбудеться 
13 березня 2017 року о 16.00 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської 
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річ-
чя Перемоги, 34, викликає: Лебедє-
ва Олександра Ігоровича, як відповіда-
ча в судове засідання по цивільній спра-
ві № 426/12452/16-ц за позовом Лебедє-
вої Ольги Сергіївни до Лебедєва Олексан-
дра Ігоровича про розірвання шлюбу, що 
відбудеться 13 березня 2017 року о 09.00 
год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. С. Река

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача в судове за-
сідання Трофімова Ігоря Валерійовича у 
цивільній справі № 433/50/17 за позовом 
Осичнюка Євгена Вікторовича до Трофі-
мова Ігоря Валерійовича про стягнення 
боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться 13 берез-
ня 2017 року о 14.00 годині в приміщен-
ні Троїцького районного суду Луганської 
області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, 
смт Троїцьке, Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Номер лота: №№ Q82026b1236- Q82026b1248
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 27 березня 2017 р.

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9886-598

ТБ «ПеРшА УнІВеРСАльнА БІРЖА «УкРАїнА»

Номер лота: №№Q81926b1227- Q81926b1235
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) / 
електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 27 березня 2017 р.

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9890-27032017-274

ТОВАРнА БІРЖА «кМФБ»

Номер лота: №№Q82126b1249-Q82126b1256
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 27 березня 2017 р.

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

Детальна інформація щодо лоту http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9919-27032017-2

ТОВ «ОСБП»

Номер лота: №№ Q82226b1260- Q82226b1266
Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону) /елек-
тронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 27 березня 2017 р.

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9876-27032017-2703
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Іллінецький районний суд Вінницької області викли-
кає Кушніра Миколу Володимировича, 24.11.1969 року 
народження, останнє відоме місце проживання: с. Райки, 
вул. Лісна, буд. 2, Іллінецького району Вінницької облас-
ті, в судове засідання як відповідача по цивільній справі 
№ 131/297/17 за позовом Чорнолуцької Ірини Василівни 
до Кушніра Миколи Володимировича про визнання осо-
би такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням внаслідок того, що тривалий час була від-
сутньою та позбавлення її реєстрації місця проживання.

Судове засідання призначено на 08 год. 00 хв. 23 бе-
резня 2017 року в залі засідань Іллінецького районного 
суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької 
області, вул. Європейська, 28, 22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський 

Автозаводський районний суд м. Кременчука Пол-
тавської області викликає Солод Євгена Володи-
мировича (останнє відоме місце його проживання:  
м. Кременчук, вул. Європейська, буд. 76 а, кв. 40), як 
відповідача у судове засідання по цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Солод Євгена Володи-
мировича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 03 квітня 2017 ро-
ку о 14 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабі-
нет № 18.

Явка до суду відповідача є обов’язковою. В  разі 
неявки, справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Ж. О. Кривич

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької 
області викликає в судове засідання відповідача Пан-
телеймонова Олександра Вікторовича, остання відо-
ма адреса місця проживання: вул. Ак. Заболотного, 1, 
м. Могилів-Подільський Вінницької області, у цивільній 
справі №138/177/17 (2/138/261/17) за позовом ПАТ КБ 
«ПРИВАТБАНК» до Пантелеймонова Олександра Вікто-
ровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 24.03.2017 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні Могилів-Подільського міськра-
йонного суду Вінницької області за адресою: Вінницька 
обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30.

У разі неявки відповідача Пантелеймонова О. В. у су-
дове засідання справа буде розглядатись у його від-
сутність за наявними в ній доказами. Крім того, суд 
роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити про 
причини неявки в судове засідання.

Суддя О. Є. Цибульський

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд. 2) розглядає цивільну справу № 243/212/17-ц 
за позовом ПАТ КБ «Правекс Банк» до Тюляєва Ан-
дрія Олександровича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором. Останнє відоме місце про-
живання відповідача Тюляєва Андрія Олександро-
вича: Донецька область, м. Горлівка, вул. Рибацька, 
буд. 410.

Відповідач викликається до суду на 07 березня 
2017 року на 08 год. 35 хв. для участі у судовому за-
сіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття в 
судове засідання відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

До уваги
ТОВ «СВІТ АВТО»  

(м. Київ, ідентифікаційний код — 30867247)
За результатами розгляду справи № 20-26.13/72-

15 про порушення законодавства про захист еконо-
мічної конкуренції, товариством з обмеженою від-
повідальністю «УКРАЇНСЬКА НАФТОХІМІЧНА КОМ-
ПАНІЯ — УНХК» і товариством з обмеженою від-
повідальністю «СВІТ АВТО», передбаченого пунк-
том 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 
Закону України «Про захист економічної конкурен-
ції», у вигляді вчинення антиконкурентних узго-
джених дій, що стосуються спотворення резуль-
татів відкритих торгів на закупівлю ДК «Укртран-
сгаз» ПАТ «Національна акціонерна компанія «На-
фтогаз України» сполуки органічної з кисневою 
функціональною групою н.в.і.у. (діетиленгліколь) 
[оголошення про проведення процедури закупівлі  
№ 227048, опубліковане в інформаційному бюле-
тені «Вісник державних закупівель» від 12.12.2011  
№ 148 (594)], Антимонопольний комітет України 
прийняв рішення від 20.12.2016 № 552-р «Про пору-
шення законодавства про захист економічної конку-
ренції та накладення штрафу» (надалі — Рішення).

Інформація про прийняте Рішення розміщена на 
офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету 
України (http://www.amc.gov.ua) в розділі «Рішення 
та роз’яснення».

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

Інститут економіко-правових досліджень 
Національної Академії наук України 

оголошує з 06 березня 2017 року конкурс  
на заміщення вакантної посади заступника  

завідуючого відділом проблем міжрегіонального 
співробітництва Луганської філії інституту. 

Для заміщення посади обов’язковою умовою є:
1) наявність вченого ступеня кандидата економіч-

них наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток про-
дуктивних сил і регіональна економіка»;

2) досвід роботи за спеціальністю не менше 5 ро-
ків;

3) наукові публікації з проблем економіко-право-
вого забезпечення розвитку об’єднаних територіаль-
них громад;

4) знання іноземної мови (англійської) на рівні не 
нижче середнього (Intermediate) згідно із Загально-
європейськими Рекомендаціями з мовної освіти;

5) знання та досвід з адміністрування документо-
обігу наукового спрямування. Згідно п. 9 Положен-
ня про порядок заміщення вакантних посад науко-
вих працівників у Інституті економіко-правових до-
сліджень НАН України особа, що бажає взяти участь 
у конкурсі подає наступні документи:

а) заяву на ім’я директора Інституту;
б) анкета наукового працівника та автобіографія;
в) копії документів про вищу освіту, науковий сту-

пінь та вчене звання, завірені в установленому по-
рядку;

г) список наукових праць і винаходів, завірені в 
установленому порядку. 

Документи, що підтверджують встановлені умова-
ми конкурсу вимоги, подаються кандидатами в мі-
сячний термін після опублікування даного оголошен-
ня вченому секретарю Інституту, копії документів за-
віряються відділом кадрів Інституту.

Адреса Інституту: 01032, м. Київ, бульвар Тараса 
Шевченка, буд. 60, к. 201. Тел. (050) 908-35-55.

Свідоцтво, видане Міністерством юстиції 
України про право на здійснення 

діяльності арбітражного керуючого 
(розпорядника майна, керуючого 

санацією, ліквідатора) 
(дата видачі 16.07.2013р. № 1040), 

вважати втраченим і недійсним.

 Втрачений паспорт  
номер СМ353512  на ім’я  Нікітін Максим 

Дмитрович (04 січня 1985 р.)  
м. Вишневе Київської обл.,  
виданий  24 травня 2001 р.  

Вишнівським МВМ ГУМВС України 
в  Київській обл. 

вважати недійсним.

Білокуракинський районний суд Луганської 
області повідомляє, що 18.01.2017 року було 
винесено заочне рішення по цивільній справі  
№ 409/2704/16-ц за позовною заявою Степчен-
кової Юлії Іванівни до Степченкова Миколи Во-
лодимировича про розірвання шлюбу, яким по-
зовні вимоги задоволено у повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Втрачені документи 

на човен «Южанка», під номером 

УОВ-1103-Кпм 

на Курносова Володимира Федоровича, 

вважати недійсними.

Викрадену Ліцензію 
про господарську діяльність  

з будівництва об’єктів 
IV і V категорії складності № 43-Л 

від 23 листопада 2015 року Товариства 
з обмеженою відповідальністю 

«ДС ЛАЙТБУД» 
вважати втраченою.

Краснокутський районний суд Харківської області 
викликає в судове засідання Скобелка Руслана Ана-
толійовича, 20 грудня 1977 року народження, уро-
дженця с. Буди Харківського району Харківської об-
ласті, як відповідача по справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» до Скобелка Р. А. про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 15 березня 2017 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Краснокутського ра-
йонного суду за адресою: Харківська область, Крас-
нокутський район, смт Краснокутськ, вул. Охтирська, 
15.

У разі неможливості з’явитися до суду та про мож-
ливість судового розгляду справи у вашу відсутність, 
необхідно повідомити суд. У випадку неявки, справа 
буде розглядатися за вашої відсутності.

Суддя Л. В. Вовк

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну 
справу № 2/229/43/2017 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «Приват-
банк» до Чаліна Олександра Ігоровича про стягнення 
заборгованості. Відповідач у справі Чалін Олександр 
Ігорович, 05 серпня 1983 року народження (останнє 
місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. 
Солідарності, 16), викликається на 09 березня 2017р. 
на 09.00 годину до суду, зал судового засідання № 1 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. В разі неявки відповідача 
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Красноармійський міськрайонний суд Донецької 
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універ-
сал Банк» про стягнення заборгованості..

Відповідачі: Абрамянц Леонід Суренович, Абра-
мянц Рафіда Галимівна, Абрамянц Сергій Леонідо-
вич, Абрамянц Олена Юріївна викликаються на 13 
березня 2017 року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття 
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Хмельова C. M.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає 
представника третьої особи Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Мебельбан», останнє відо-
ме місце розташування: 83048, Донецька область,  
м. Донецьк, вул. Артема, буд. 114, кім. 17, у судове 
засідання по цивільній справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Всеукраїнський банк роз-
витку» до Яковлева Володимира Петровича, за учас-
тю третьої особи Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Мебельбан» про стягнення заборгова-
ності, яке призначене до слухання на 21.03.2017 р.  
о 10 год. 30 хв. у залі № 209 суду за адресою: м. Оде-
са, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних 
причин, розгляд справи буде проведено за вашої від-
сутності за наявними у справі доказами.

Суддя Леонов О. С.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з 
розглядом цивільної справи за позовом Мазіна Олек-
сандра Вікторовича до Писаренка Анатолія Григоро-
вича про відшкодування матеріальної та моральної 
шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспорт-
ної пригоди, викликає відповідача Писаренка Ана-
толія Григоровича, останнє відоме місце реєстрації: 
м. Київ, вул. Семиренка, 5, кв. 174, в судове засідан-
ня на 12 год. 00 хв. 03.05.2017 року, яке відбудеть-
ся в приміщенні суду за адресою: вул. П. Потєхіна,  
14-а, каб.38. 

Суддя О. О. Колдіна

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання, яке відбудеться 
07 березня 2017 року о 09.30 годині в приміщенні 
Чернігівського районного суду Запорізької облас-
ті за адресою; Запорізька область смт Чернігівка, 
вул. Соборна, буд.391, Баяндіна Ігоря Борисовича,  
зареєстрованого за адресою: Донецька область,  
м. Хрестівка (Кіровське), м-н. Гірняцький, 8/35, як 
відповідача по цивільній справі №329/18/17 за позо-
вом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Баяндіна Ігоря Бори-
совича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. 

Суддя Н. М. Пода

Онуфріївський районний суд Кіровоградської об-
ласті викликає в судове засідання Блінова Андрія 
Івановича, остання відома адреса проживання якого:  
м. Горішні Плавні Полтавської області, вул. Космо-
навтів, буд. 25, кв.45, як відповідача в цивільній спра-
ві за позовом Блінової Марії Олександрівни до Бліно-
ва Андрія Івановича про розірвання шлюбу, яке при-
значено на 14 годину 00 хвилин 13 березня 2017 ро-
ку і відбудеться за адресою: селище Онуфріївка, ву-
лиця Назаренка, 23, Онуфріївського району Кірово-
градської області, під головування судді Лях М. М.

Згідно наказу Держгеокадастру №191 від 14 лип-
ня 2016 року проводиться реорганізація держав-
ного підприємства «Рівненське державне науко-
во-виробниче підприємство геодезії та кадастру» 
(код ЄДРПОУ 30133037) шляхом його приєднання 
до державного підприємства «Рівненський науко-
во-дослідний та проектний інститут землеустрою» 
(код ЄДРПОУ 00726820). ДП «Рівненський інститут 
землеустрою» є правонаступником майнових прав і 
обов’язків ДНВП «Рівнегеокадастр».

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання Поповського Вадима Валерійо-
вича (17.09.1995 р.н.), адреса: вул. Лізи Чайкіної, буд. 7, 
смт Смотрич Дунаєвецького району Хмельницької облас-
ті, як відповідача по цивільній справі № 674/1695/16-ц пров.  
№ 2/674/180/17 за позовом ПАТ «Акцент-Банк» м. Дніпро до 
Поповського Вадима Валерійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться 27 берез-
ня 2017 року о 08:30 год. в залі суду за адресою: вул. Красін-
ських, 11, м. Дунаївці, Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідача в судове засідання або непові-
домлення про причину неявки, справа буде розглянута за на-
явними матеріалами за його відсутності (заочний розгляд).

Суддя В. М. Артемчук

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, 
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Удовиченко Валентини Павлівни до За-
борщикова Павла Олеговича про визнання особи такою, що 
втратила право користування житлом. Відповідач по спра-
ві Заборщиков Павло Олегович, зареєстрований за адре-
сою: м. Бахмут, вул. Незалежності, буд. 63, кв. 57, виклика-
ється до суду на 07.03.2017 р. на 10.30 годину за адресою: 
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа бу-
де розглянута у його відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 03.04.2017 року, 
об 11-00 годині розглядає цивільну справу за позовом 
Портняги Інни Євгенівни до Портняги Сергія Васильови-
ча про позбавлення батьківських прав.

Відповідач у справі Портняга Сергій Васильович, 
1966 р.н., останнє місце реєстрації: м. Краматорськ, 
вул. Л.Українки, 49, викликається на 03.04.2017 року об  
11-00 год. до суду для участі у справі по суті.

Відповідачу пропонується надати свої зауваження що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Демидова В. К.

Дніпровський районний суд м. Києва в зв’язку з 
розглядом цивільної справи за позовом Дмитренко 
Вікторії Володимирівни до Дмитренка Сергія Олего-
вича про розірвання шлюбу, викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 24 березня 2017 року о 10 
годині 45 хвилин в приміщенні Дніпровського ра-
йонного суду м. Києва (м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, 
каб.39) як відповідача Дмитренка Сергія Олеговича, 
останнє місце проживання за адресою: м. Київ, бул. 
Я. Гашека, буд. 17/1, кв. 38.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута без Вашої участі.

Суддя В. П. Катющенко

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України, Приморський районний суд 
м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає у судове засідання як відпові-
дача Коломієць Максима Дмитровича по справі № 522/19032/16-ц за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Коломієць Максима Дмитровича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22.03.2017 року об 11:00 хв. за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

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

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє Суслова Зобара Гера-

симовича, 07.10.1982 р.н., про те, що 09 березня 2017 року о 09 годи-

ні 45 хвилин буде слухатись справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 

до Суслова Зобара Герасимовича про стягнення заборгованості в при-

міщенні суду по вулиці Кам’янецькій, 117, м. Хмельницького, 1 поверх, 

кабінет № 12.

Суддя Н. М. Салоїд

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє Ріплінкер Ірину Вікто-

рівну, 06.03.1973 р.н., про те, що 16 березня 2017 року о 10 годині 00 

хвилин буде слухатись справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Рі-

плінкер Ірини Вікторівни про стягнення заборгованості в приміщенні  

суду по вулиці Кам’янецькій, 117, м. Хмельницького, 1 поверх, кабінет 

№ 12.

Суддя Н. М. Салоїд

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України, Приморський районний суд 
м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає у судове засідання як відпові-
дача Євдокимова Павла Валерійовича по справі № 522/8848/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Євдокимова Павла Валерійовича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10.04.2017 року о 15:00 хв. за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

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

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України, Приморський районний суд 
м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає у судове засідання як відпо-
відача Карапетян Селима Мурадовича по справі № 522/24567/16-ц за 
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Карапетян Селима Мурадовича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22.03.2017 року о 12:00 хв. за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

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

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова повідомляє відповідача 
Зволейко Ніну Григорівну, що розгляд справи за позовом Зволейко Володи-
мира Пилиповича, Зволейко Олени Кузьмівни, Зволейко Дмитра Володими-
ровича, Зволейко Ксенії Володимирівни, Зволейко Євгена Володимировича 
до Вас про визнання особи такою, яка втратила право користування житло-
вим приміщенням призначено на 21 березня 2017 року о 10.00. Вам необхід-
но з’явитися до суду за адресою: м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 7, каб. 
10, 11 у вказані час та дату. У разі неявки справу буде розглянуто за Вашої 
відсутності з урахуванням вимог ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Бугера
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Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Гончар Олексія Юрійовича, що судо-
вий розгляд цивільної справи № 2/484/198/17 р. за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гончар О.Ю. про стягнен-
ня заборгованості за кредитним договором, відбудеть-
ся 07.03.2017 року о 10.00 год. У вказаний час вам не-
обхідно з’явитись з паспортом до суду за адресою: вул. 
І.Виговського, 18, м. Первомайськ Миколаївської облас-
ті, до судді Панькова Д.А.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 
ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів та постановлене заочне рі-
шення.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області (суддя Зінченко А.С.) викликає в судове засідання 
відповідача Бойка Валерія Олеговича у справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства комерційний банк 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Іскрівська, 
буд. 9, м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 10 березня 2017 р. о 
09.00 год. (резервна дата 16.03.2017 р. о 09.00 год.) за 
адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, зал №3.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропе-
тровської області (суддя Зінченко А.С.) викликає в 
судове засідання відповідача Григор’єва Дмитра Во-
лодимировича у справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Гроз-
ненська, буд. 30, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 10 березня 2017 р. 
о 09.30 год. (резервна дата 16.03.2017 р. о 09.30 год.) 
за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, 
зал №3. У разі неявки відповідача в судове засідан-
ня справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бу-
ти розглянута за його відсутністю. 

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Галан Сергія Борисовича, який прожи-
ває за адресою: вул. Калініна, 5/78, м. Антрацит Лу-
ганської області, як відповідача в судове засідан-
ня по цивільній справі № 2/431/191/17р за позовом 
ПАТ «Правекс Банк» про стягнення заборгованості, 
яке відбудеться 7 березня 2017 року об 11 год. 00 хв. 
у приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а.

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

Суддя О.В. Форощук

Баришівський районний суд Київської області повідо-
мляє Акопяна Нвера Беніковича, останнє місце прожи-
вання якого: вул. Київський шлях, 88, кв. 3, сел. Бари-
шівка Київської області, що судовий розгляд справи за 
позовом Грабенко Євгенії Василівни до Акопяна Нвера 
Беніковича про стягнення аліментів буде розглядатися 
10.03.2017 року о 9 годині 00 хвилин.

Ваша явка обов’язкова.
В разі неявки розгляд справи буде проведено за ва-

шою відсутністю.
Справа буде розглядатися в приміщенні Баришівсько-

го райсуду за адресою: смт Баришівка, вул. Київський 
шлях, 61 Київської області.

Суддя О.Д. Лисюк

Білгород-Дністровський міськрайонний суд 
Одеської області викликає як відповідачку Мереакре 
Клавдію Пантелеймонівну в судове засідання, яке 
відбудеться 06.03.2017 року о 15.30 годині в примі-
щенні Білгород-Дністровського міськрайонного су-
ду за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Вій-
ськової Слави (Енгельса), 27 (зал судових засідань 
37) по цивільній справі 495/9435/16-ц за позовом 
Юр’єва Л.В. про стягнення шкоди.

У разі неявки в судове засідання, справа може бу-
ти розглянута у вашу відсутність.

Суддя О.Д. Гайда-Герасименко

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 07.04.2017 р. о 13.30 год. у приміщенні 
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи 
за позовом Петрова Володимира Олександровича до 
Петрової Валерії Валеріївни про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житлом.

Просимо відповідачку Петрову Валерію Валеріїв-
ну з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку 
неявки відповідачки справа буде розглянута у її від-
сутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідачку по справі  
№ 409/265/17 за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до На-
зарко Ірини Павлівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10.03.2017 року о 14.00 
год. (резервна дата 24.03.2017 року о 14.00 год.) у за-
лі суду за адресою: Луганська область, смт Білокураки-
не, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідачка Назарко Ірина Павлівна, 
останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Гайо-
вого, буд. 27, кв. 49.

У випадку неявки відповідачки справу буде розгляну-
то за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

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

У провадженні Павлоградського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області знаходиться цивіль-
на справа № 185/6379/15-ц за позовом Публічного 
акціонерного товариства «Всеукраїнський банк роз-
витку» до Бабак Андрія Олександровича, Гарбович 
Ніни Григорівни, треті особи Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Сади Донбасу», Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Агропрод — Дон-
бас», Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі Бабак Андрій Олександрович, Гарбо-
вич Ніна Григорівна, а також треті особи Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Сади Донбасу», То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Агропрод 
— Донбас» викликаються у судове засідання на 
11:30 год. 31 березня 2017 року у приміщенні Павло-
градського міськрайонного суду Дніпропетровської 
області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, буд.135, кабінет № 409. Суддя Пе-
рекопський М.М.

У разі неможливості з’явитися на зазначену вище 
дату, резервною датою судового засідання є 06 квіт-
ня 2017 року о 10:00 год. Після опублікування оголо-
шення в пресі, відповідач вважається повідомленим 
про дату, час та місце розгляду справи. У разі неяв-
ки відповідача, справу буде розглянуто за його від-
сутності.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької 
області викликає у судове засідання, яке відбудеть-
ся 30 березня 2017 року о 09.00 годині в приміщен-
ні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, м. Мелі-
тополь, вул. Шмідта, 11, Федорак Руслана Юрійови-
ча (останнє відоме місце реєстрації - Запорізька обл.,  
м. Мелітополь, вул. Куйбишева, буд. 49б) як відпові-
дача по цивільній справі № 320/333/17-ц за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Федорак Руслана Юрійови-
ча про стягнення заборгованості.

Суддя Ніколова І.С.

ПОВІСТКА про виклик
Підозрюваному Долгову Костянтину Геннадійо-

вичу, 18.10.1979 р.н., зареєстрованому за адре-
сою: Харківська область, м. Харків, вул. Службо-
ва, буд. 66, який проживав за адресою: м. Харків, 
пр-т Московський, б. 124/3, кв. 87, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 
06.03.2017 року о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу 
Управління СБ України в Харківській області (м. Хар-
ків, вул. Мироносицька, 2, каб. 7, тел. (057) 707-97-
35) для відкриття та ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження № 12014220000000283 
від 08.05.2014 року у порядку ст. 290 КПК України.

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє Лапіну Олену Анатоліївну, що вона ви-
кликається в судове засідання як відповідачка по 
справі за позовом Лапіної Антоніни Іллівни до Лапі-
ної Олени Анатоліївни про визнання особи такою, що 
втратила право користування жилим приміщення та 
зняття з реєстрації за місцем проживання.

Судове засідання відбудеться 20 березня 2017 ро-
ку о 14.00 годині в залі суду за адресою: м. Вишго-
род, вул. Кургузова, 7, каб. 9.

В разі неявки справа буде розглядатись у її відсут-
ність.

Суддя Л.Ф. Войнеренко

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє Іванюк Василя Романовича про те, що 16 берез-
ня 2017 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Роменсько-
го міськрайонного суду Сумської області за адресою:  
м. Ромни, Сумської області, вул. Соборна, 12 буде слу-
хатися в судовому засіданні цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства КБ «Приват-
банк» до Іванюк Василя Романовича про стягнення за-
боргованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
Іванюк Василь Романович вважається повідомленим про 
час і місце розгляду справи і у випадку його неявки спра-
ва підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О.О. Євлах

Татарбунарський районний суд викликає на су-
дове засідання Гордієнка Михайла Анатолійовича, 
22 листопада 1993 року народження, на 09 березня 
2017 року на 09 год. 30 хв. як відповідача по справі за 
позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Гордієн-
ка М.А. про стягнення заборгованості. В разі неявки 
відповідача в судове засідання або визнання причи-
ни його неявки неповажною, справа може бути роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Шевирін А.О.

Татарбунарський районний суд викликає на судо-
ве засідання Голубенка Руслана Степановича, 08 бе-
резня 1984 року народження, на 10 березня 2017 ро-
ку на 09 год. 30 хв. як відповідача по справі за по-
зовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Голубенка 
Руслана Степановича про стягнення заборгованос-
ті. В разі неявки відповідача в судове засідання або 
визнання причини його неявки неповажною, справа 
може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Семенюк Л.А.

ПОВІСТКА про виклик
Підозрювані Собченко Олег Васильович, 

23.06.1966 р.н., який мешкав за адресою: м. Харків, 
Садовий проїзд, 18/2, кв. 102; Монастирьов Вадим 
Вікторович, 29.06.1970 р.н., Монастирьов В’ячеслав 
Вадимович, 10.03.1992 р.н., зареєстровані: м. Хар-
ків, пров. Герасимівський, 32; Михеєнко Сергій Олек-
сандрович, 15.03.1976 р.н., зареєстрований: м. Хар-
ків, вул. Рибалка, 47-а, кв. 189; Бараненко Андрій Во-
лодимирович, 01.08.1988 р.н., зареєстрований: м. 
Харків, пров. Псарівський, 2; Бондаренко Олександр 
Сергійович, 05.07.1978 р.н., зареєстрований: м. Хар-
ків, вул. Квитківська, 10, кв. 2; Ларіков Віктор Олек-
сійович, 08.09.1981 р.н., зареєстрований: Харків-
ська область, м. Лозова, 3-й мікрорайон, б. 20, кв. 
29; Логінов Дмитро Михайлович, 27.11.1978 р.н., за-
реєстрований: м. Харків, пр. Перемоги, 72-г, кв. 186; 
Кальоних Василь Петрович, 07.06.1953 р.н., зареє-
стрований: м. Харків, вул. Працюючих, 14, відповід-
но до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, вам необхід-
но з’явитися 06.03.2017 р. о 10 год. 00 хв. до старшо-
го слідчого слідчого відділу УСБУ в Харківській об-
ласті підполковника юстиції Нікуліної Т.О. (м. Харків, 
вул. Мироносицька, 2), для відкриття та ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження  
№ 22014220000000257.

Арцизький районний суд Одеської області викликає 
Макак В’ячеслава Андрійовича, 14.05.1978 р.н., місце про-
живання якого невідоме, як відповідача по цивільній спра-
ві № 492/1746/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-БАНК» 
до Макак В’ячеслава Андрійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Розгляд справи призна-
чено на 14.03.2017 р. о 10.00 годині, у залі № 2 Арцизького 
районного суду Одеської області за адресою: вул. Собор-
на, буд. № 29, м. Арциз, Одеської області, суддя Варгаракі 
C.M., тел./факс: (04845) 3-11-33, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання, або непо-
відомлення про причину його неявки, справа буде розгля-
нута у його відсутність за наявними у справі матеріалами.

Суддя С.М. Варгаракі

Новоайдарський районний суд викликає Григоро-
ва Ігоря Васильовича як відповідача в судове засі-
дання за позовом Григорова Василя Миколайовича 
до Григорова Ігоря Васильовича про визнання особи 
такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням, що відбудеться 27 березня 2017 року 
о 12.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя В.Б. Мартинюк

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі  
№ 409/30/17 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Дудника Ми-
коли Арсентійовича про звернення стягнення на предмет 
застави.

Судове засідання відбудеться 20.03.2017 року об 
11.00 год. (резервна дата 23.03.2017 року о 13.00 год.) 
в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2. Викликається як відповідач Дуд-
ник Микола Арсентійович, адреса: Луганська область,  
м. Луганськ, вул. 3-я Строітельна, буд. 86а. У випадку не-
явки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Полєно В.С.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Са-
вічева Василя Володимировича як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/1600/17 за позовом Приват-
ного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«Українська страхова група» до Савічева Василя Во-
лодимировича про відшкодування шкоди на 16 трав-
ня 2017 року на 16 годину 10 хвилин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, 
суддя К.А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бе-
ре участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК 
України, ст. 185-3 КпАП України.

Суддя К.А. Васалатій

Печерський районний суд м. Києва викликає Хру-
ща Дениса Олександровича як відповідача в судове 
засідання у цивільній справі за позовом Лежецької 
Тетяни Володимирівни, Хрущ Вікторії Олександрів-
ни до Хруща Дениса Олександровича про усунення 
від права спадкування, яке призначено на 24 берез-
ня 2017 року о 08 год. 15 хв., та відбудеться за адре-
сою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 35, під голову-
ванням судді Новака Р.В.

Суддя Р.В. Новак

Святошинський районний суд м. Києва викликає відпо-
відача Григу Олега Миколайовича, останнє відоме місце 
проживання: м. Київ, вул. Симиренка, 24, кв. 45, для участі 
в цивільній справі за позовом Григи Луїзи Олегівни до Гри-
ги Олега Миколайовича, третя особа: Святошинський ра-
йонний відділ Головного управління ДМС у м. Києві Дер-
жавної міграційної служби України, про визнання особи, 
що втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 25.04.2017 року о 10 год. 
00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 6.

У разі неявки відповідача до суду без поважних причин, 
або у разі неповідомлення про причини неявки, справа бу-
де розглядатись за його відсутності.

Суддя Ю.В. Войтенко

Обласне комунальне підприємство 
«Донецьктеплокомуненерго» 

повідомляє про розміщення відповідно до ст.634  
ЦК України та ч.7 ст.26 Закону України  

«Про житлово-комунальні послуги» договору  
про надання послуг з централізованого опалення  

та постачання гарячої води.
Даний договір є договором приєднання між те-

плопостачальною організацією ОКП «Донецьктепло-
комуненерго», як виконавцем послуг, та спожива-
чем (фізичною особою, яка не є суб’єктом господа-
рювання).

Публікація (розміщення) тексту Договору про на-
дання послуг з централізованого опалення та поста-
чання гарячої води для населення міститься:

1) на офіційному сайті Обласного комуналь-
ного підприємства «Донецьктеплокомуненерго»: 
http://kpdtke.com.ua /,

2) на інформаційних стендах в абонентських від-
ділах приміщень виробничих одиниць Обласного ко-
мунального підприємства «Донецьктеплокомуненер-
го».

Укладення цього Договору здійснюється шляхом 
приєднання споживача до цього Договору, тобто че-
рез прийняття фізичною особою умов цього Дого-
вору в цілому.

Хотинський районний суд Чернівецької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 15 березня 2017 ро-
ку о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Хотин, 
вул. Незалежності, 25 А Чернівецької області, Крикливу Ал-
лу Павлівну (останнє відоме місце проживання за адресою: 
вул. Шевченка, 24А/6, або вул. Олімпійська, 67/21, м. Хотин 
Чернівецької області), як відповідачку по цивільній справі  
№ 724/123/17, провадження № 2/724/263/17 за позовом Гон-
чар Світлани Іванівни до Крикливої Алли Павлівни про усу-
нення перешкод у користуванні власним житлом шляхом ви-
знання особи такою, що втратила право на проживання.

В разі неявки відповідачки в судове засідання справа буде 
розглядатись в її відсутність.

Суддя Л.Л. Гураль

Цюрупинський районний суд Херсонської області 
викликає відповідача Кошового В’ячеслава Володи-
мировича на 16.03.2017 року об 11.00 годині у спра-
ві за позовом Кошової Юлії Сергіївни до Кошового 
В’ячеслава Володимировича, 3-тя особа: Орган опі-
ки та піклування Олешківської міськради Херсон-
ської області, про позбавлення батьківських прав. У 
разі неявки в судове засідання, справу буде розгля-
нуто за відсутності відповідача за наявними в ній ма-
теріалами.

Суддя В.П. Бойко

Красилівський районний суд Хмельницької облас-
ті повідомляє, що 29.03.2017 року о 15 годині 00 хви-
лин відбудеться розгляд справи № 677/2042/16-ц за 
позовом Хмельницької ощадної кредитної спілки до 
Свистухіна Олександра Сергійовича, Сулими Алли 
Михайлівни, Оруджева Алігулу Агагюль про стягнен-
ня заборгованості.

Явка відповідачів обов’язкова. У разі неявки спра-
ву буде розглянуто у відсутності відповідачів.

Суддя Л.М. Боголюбова

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Горохова Сергія Вікторовича в су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Горохової Олени Анатоліївни до Горохова Сер-
гія Вікторовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщен-
ні Марківського районного суду Луганської області 
07.03.2017 р. о 09 год. 00 хв. за адресою: смт Марків-
ка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядати-
ме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя А.П. Чернік

В провадженні Бориспільського міськрайонного су-
ду перебуває цивільна справа №359/10335/16-ц за по-
зовом Шевченко Тамари Іванівни до Остаповича Олек-
сандра Андрійовича про стягнення суми інфляції та 
трьох процентів річних.

У зв’язку з цим суд викликає відповідача Остапо-
вича Олександра Андрійовича в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 9 
годині 30 хвилин 27 березня 2017 року за адресою: 
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є.О.

Красилівський районний суд Хмельницької області 

повідомляє, що 29.03.2017 року о 09 годині 30 хвилин 

відбудеться розгляд справи № 677/1890/16-ц за позо-

вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Торчинського Сергія Ле-

онідовича про стягнення заборгованості.

Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки справу 

буде розглянуто у відсутності відповідача.

Суддя Л.М. Боголюбова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 4 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +1  -4 +5  +10 Черкаська +1  -4 +5  +10
Житомирська +1  -4 +6  +11 Кіровоградська +1  -4 +5  +10
Чернігівська +1  -4 +5  +10 Полтавська +1  -4 +5  +10
Сумська +1  -4 +5  +10 Дніпропетровська +1  -4 +5  +10
Закарпатська +1  -4 +9  +14 Одеська +2  -3 +7  +12
Рівненська +1  -4 +7  +12 Миколаївська +2  -3 +9  +14
Львівська +1  -4 +9  +14 Херсонська +2  -3 +8  +13
Івано-Франківська +1  -4 +10  +15 Запорізька +2  -3 +7  +12
Волинська +1  -4 +8  +13 Харківська +1  -4 +4  +9
Хмельницька +1  -4 +9  +14 Донецька -2  +3 +5  +10
Чернівецька 0  -5 +10  +15 Луганська +2  -3 +3  +8
Тернопільська +1  -4 +9  +14 Крим +2  -3 +10  +15
Вінницька +1  -4 +9  +14 Київ 0  -2 +7  +9
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Телефонний зв’язок — 
ненадійний 

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

СПРАВА  №. Ці слова відомої пісні мимоволі «пасують» кри-
мінальній оборудці, яку нещодавно розкрили оперативники 
Служби безпеки України в Сумській області спільно з проку-
ратурою та поліцією. Вони ліквідували неконтрольований ка-
нал міжнародного телефонного зв’язку, яким віддалено керу-
вали з Росії.

Про це повідомила прес-група відомства, деталізувавши, 
що четверо сумчан через Інтернет за допомогою IP-телефонії 
отримували російський трафік в обхід міжнародних центрів ко-
мутації. Потім трафік оброблявся спеціалізованим програмно-
апаратним телекомунікаційним комплексом та під виглядом 
місцевих телефонних розмов спрямовувався до мереж україн-
ських операторів мобільного зв’язку. Таким чином здійснював-
ся телефонний зв’язок, у тому числі й з абонентами, які перебу-
вають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Як зазначається у повідомленні, кошти на оренду примі-
щень, а також винагороду за свою незаконну діяльність зло-
вмисники одержували у вигляді електронних переказів від ро-
сійської фірми.

Під час обшуків в офісах та місцях мешкання підозрюваних 
правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, «сім-банк», без-
провідні модеми та півтори сотні карток українських операто-
рів стільникового зв’язку. Загальна вартість вилученого облад-
нання становить понад півмільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкці-
оноване втручання в мережу електрозв’язку) дії ККУ. Правоо-
хоронці проводять невідкладні оперативно-слідчі дії, аби вста-
новити причетних до протиправної діяльності.

ОГОлОшеННя

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповідача 
Полєхіна Андрія Павловича (03.08.1978 р.н., м. Луганськ) у справі №2-
947/07 (6/408/18/17) за заявою Полєхіної Оксани Миколаївни про видачу 
дубліката виконавчого листа.

Судове засідання призначено на 16 годину 30 хвилин 6 березня 2017 
року в приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є.О. Соболєв

У ХОКЕЙ ГРАЮТЬ 
СПРАВЖНІ… СІМ’Ї. Дня-
ми в Києві на СК «АТЕК» 
відбулася непересічна  по-
дія — хокейна гра між ді-
тьми хокейного клубу 
«АТЕК» та тими, хто за-
звичай палко підтримує їх 
на трибунах — батьками 
«Тато, мама, я — хокейна 
сім’я!»

Матчева зустріч про-
йшла за ініціативи Київ-
ського міського відділен-
ня Національного олімпій-
ського комітету та за ве-
ликого бажання батьків 
підтримати своїх дітлахів 
на спортивному шляху.

Команди змагалися не 
на жарт, утім, переможе-
них не було. Були лише 
радість, натхнення та при-
ємна втома від поєдинків.

А поки тата і синочки  
вели боротьбу на хокейно-
му майданчику, матусі го-
тували солодкий стіл для 
своїх справжніх чоловіків.

На згадку про ці чудові 
змагання учасники отри-
мали сувеніри з олімпій-
ською символікою та не-
забутні враження.

Гоголеве чекає на туристів
ПОВеРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУкОВАНОГО. Це полтавське село 
визнали привабливим у  межах всеукраїнського соціального 
проекту «Сільський ревізор»

Олександр ДАНИЛЕЦЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Підбито підсумки першо-
го етапу всеукраїнсько-

го соціального проекту про 
українське село «Сільський 
ревізор», у якому за статус 
найкращого в Україні зма-
галися два полтавські села 
— Хейлівщина та Гоголе-
ве. Про це ми повідомляли в 
«Урядовому кур’єрі» від 10 
лютого. 

Нагадаємо, київські жур-
налісти провели ревізію 
об’єктів соціальної інфра-
структури у Полтавській, 
Чернігівській, Одеській, 
Київській, Хмельницькій, 
Тернопільській, Сумській 
та Черкаській областях. За 
п’ятибальною шкалою оці-
нювали кожен об’єкт соці-

альної сфери у селі: шко-
ла, дитсадок, фельдшер-
сько-акушерський пункт, 
амбулаторія, пошта, сіль-
ська рада, будинок культу-
ри, бібліотека, музей, ста-
діон, магазин, ферма, під-
приємства. Досліджува-
ли у балах стан доріг, ву-
личного освітлення, чисто-
ту узбіч, водойм тощо. Пу-
блікували також сільський 
бюджет, де було вказано, 
звідки надходять соціаль-
ні кошти, на що і як їх ви-
трачають. 

«На національному рів-
ні порушити проблему інф-
раструктури українського 
села; показати, що воно мо-
же бути комфортним місцем 
для проживання; перевіри-
ти, як про нього піклуються 
аграрії та держава», — так 

озвучила місію проекту йо-
го керівник Дарина Козоріз.

Творча група проекту що-
місяця на кілька днів оселя-
лася в обраному селі, спілку-
валася з усіма, кого зустрі-
чала. Показати українську 
громаду зсередини, її спільні 
й слабкі місця — мета «Сіль-
ського ревізора».

Проінспектували й вище-
названі полтавські села. Зо-
крема в Гоголевому Ши-
шацького району проектан-
там дуже сподобалася там-
тешня школа. І хоч там по-
ганенькі дороги і є пробле-
ми з інтернетом, зв’язком та 
вуличним освітленням, воно 
отримало 50 балів із 60. 

За рік журналісти відвіда-
ли десять сіл, кожне з яких 
отримало нагороду та кошти 
на розвиток власної інфра-

структури. За результата-
ми голосування Гоголевому 
присвоїли почесне звання 
«Туристичне село —2016» та 
подарунковий сертифікат на 
суму 10 тисяч гривень. А го-
ловну  нагороду і сертифікат 
на  100 тисяч гривень отри-
мало село Денихівка Тетіїв-
ського району на Київщині.

На церемонії нагороджен-
ня, що відбулася в Києві, за-
ступник міністра аграрної 
політики та продовольства 
Олена Ковальова зазначила: 
«Пораділа, що є різні успіш-
ні села: портові, що мають 
бюджет по кілька десятків 
мільйонів гривень, і невели-
кі, котрі мають тисячі. Про-
те кожне село знайшло свою 
особливість, певну локальну 
родзинку, яку можна розви-
вати».

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

САНІТАРІЯ. Організація ви-
везення сміття та приведення 
до належного санітарного ста-
ну контейнерів актуальна для 
життєдіяльності будь-якого 
міста. У Запоріжжі ще торік 
це було питанням номер один, 
бо фактично не було полігона 
для його збирання. Тепер від-
крили новий. У підприємства 
величезні плани із Запорізь-
кою міською владою щодо по-
дальшої співпраці. 

Кілька років у Запоріжжі бу-
ла проблема з контейнерни-
ми майданчиками. Причина 
банальна, більше стосувала-
ся бюрократичних питань. Ни-
ні визначено конкретних вико-
навців. Вивозить сміття ТОВ 
«Умвельт Запоріжжя», при-
бирає контейнерні майдан-
чики КП «Титан». Ще один 
важливий етап спільної ро-
боти — встановлення нових 
контейнерів. При цьому роз-
робляють програму благо-
устрою контейнерних май-
данчиків. За даними дирек-

тора ТОВ «Умвельт Запоріж-
жя» Антона Крайнюка, почас-
тішали випадки підпалів і кра-
діжок баків. Збитки обрахо-
вують десятками тисяч гри-
вень. Щотижня його підприєм-
ство встановлює нових чи від-
ремонтованих 40—50 контей-
нерів. Актуальною проблемою 
як для Запоріжжя, так і для 
багатьох інших міст України 
на сьогодні залишається брак 
культури сортування відходів.

— Найперше, що треба ро-
бити, — працювати з населен-
ням щодо роздільного  зби-

рання сміття, — зазначив він. 
— Адже в розвинених країнах 
прийнято викидати в окремі 
баки папір, скло та побутові 
відходи.

Представниця громадськос-
ті член спостережної  ради 
Let’s do it Ukraine Анна Радчен-
ко вважає, що культуру пово-
дження з твердими побутовими 
відходами  треба прищеплюва-
ти з дитинства. В Україні в цьо-
му плані реалізують спецпро-
ект, що охоплює до 500 шкіл 
(100 тисяч учнів). У цьому про-
екті бере участь і Запоріжжя.

Запорожцям поліпшили умови сміттєзбирання
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