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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 10 січня 2018 року
USD 2820.3244 EUR 3365.2111 RUB 4.9439 / AU 369744.53 AG 4810.06 PT 273853.50 PD 307415.36

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

ЦИФРА ДНЯ

ОЛЕКСАНДР САЄНКО:
«Є великий запит 

суспільства на нові 
відносини з державою: 

щоб державний апарат 
був ефективнішим, 

професійнішим і 
прозорішим, надавав 

якісніші послуги».

Міжнародні експерти 
дали оптимістичний 
прогноз

ФІНАНСИ. Світовий банк прогнозує стале зростання економіки 
України. Про це йдеться в оприлюдненій доповіді Світового банку 
«Перспективи світової економіки». Так, у розділі прогнозів еконо-
мічного зростання у країнах Європи й Центральної Азії вказано, 
що зростання в Україні за підсумками 2017 року очікується на рів-
ні 2%. Водночас у 2018 й 2019 роках прогнозується зростання на-
шої економіки на рівні 3,5% і 4,0% відповідно. Прогноз на 2020 рік 
також становить 4%, повідомляє Укрінформ. 

У цілому по регіону Європи й Центральної Азії темпи економіч-
ного зростання «перевищили очікування» й досягли в 2017 ро-
ці 3,7%. «Цих успіхів досягнуто після трьох років украй повільно-
го зростання, слідом за різким падінням цін на нафту в 2014 ро-
ці», — йдеться в документі. Натомість зауважено, що «геополі-
тична напруженість в Україні, посилення санкцій проти Росії та за-
гострення її відносин з Європейським Союзом можуть стримати 
міжнародних інвесторів і негативно позначитися на темпах еконо-
мічного зростання в регіоні».

101,0%
становив, за даними Держстату, індекс 
споживчих цін (індекс інфляції) у грудні 

2017 року порівняно з листопадом 
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК. Медики згодні з концепцією реформи,  
але просять чітких пояснень, що мають робити

Місія здійсненна

Міністр Кабінету Міністрів про підвищення якості 
державних рішень шляхом реформи держуправління 
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СУСПІЛЬСТВО

Економіку країни 
можна поліпшити 
без додаткових 
фінансових вливань – 
потрібне бажання

ТОЧКА ЗОРУ

АЛІМЕНТарні зобов’язання
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. За несплату грошей на утримання дитини притягатимуть до соціальних 
робіт та позбавлять можливості подорожувати світом

Ірина ПОЛІЩУК, 
«Урядовий кур’єр»

Днями Президент підписав 
закон про посилення відпо-

відальності за несплату алімен-
тів. Відтепер тому з батьків, хто 

ухиляється від цього фінансо-
вого обов’язку, буде несолодко: 
новий закон не дозволить забу-
ти про власне дитя і спокійно 
відпочивати на елітарних іно-
земних курортах чи полювати, 
водночас розповідаючи в суді, 

що роботи немає і грошей теж. 
Звісно, цей закон не змусить 
батьків любити дитину, але фі-
нансово підтримувати її все-
таки доведеться. 

Маленька Аліса часто става-
ла свідком сварок між батьками. 

І хоч у дівчинки були мама й та-
то, виховували її переважно ба-
бусі та няньки, адже дорослі по-
стійно з’ясовували стосунки. Ма-
ти дорікала батькові, що той не 
займається дитиною і взагалі 
днями й ночами пропадає незро-

зуміло де, татко ж постійно нага-
дував дружині, що гроші нізвідки 
не з’являються і їх потрібно за-
робляти. Аліса відчувала себе не-
щасливою. Та й після роз-
лучення батьків ситуація 
суттєво не змінилася.   

У столичному Музеї української 
діаспори зберігаються унікальні 
експонати, пов’язані з видатними 
діячами українського походження, 
яких доля завела на чужину
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄРwww.ukurier.gov.ua30 

ОГОЛОШЕННЯ

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

✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»:

організатори торгів:
Згідно переліку осіб за посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Номер лота: F11G4172
F11G4125
F11G6601
F11G742
F11G5614
F11G7227- F11G7229
F11G5608

Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону) /електронного аук-
ціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

25.01.2018; 05.02.2018; 14.02.2018; 23.02.2018;
06.03.2018; 16.03.2018; 27.03.2018; 05.04.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) /
електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/31554-
asset-sell-id-146305
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/31489-
asset-sell-id-146090
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/31492-
asset-sell-id-146093
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/31539-
asset-sell-id-146241
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/31488-
asset-sell-id-146089
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/31455-
asset-sell-id-145973
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/31487-
asset-sell-id-146088
ТОВ «ВЕР-ТАС»

Номер лота: Q83626b17843
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону) /електронного 
аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

25.01.2018; 05.02.2018; 14.02.2018; 23.02.2018;
06.03.2018; 16.03.2018; 27.03.2018; 05.04.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукці-
ону) /електронного аукціону по кожному лоту вказуєть-
ся на веб-сайті www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/31438-asset-sell-id-145939

ПП «ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО»

Номер лота: Q81626b19201
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону) /електронного аук-
ціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

25.01.2018; 05.02.2018; 14.02.2018; 23.02.2018;
06.03.2018; 16.03.2018; 27.03.2018; 05.04.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/31495-asset-sell-id-146097
ТОВ «ОСБП»

Номер лота: Q82226b18979
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

25.01.2018; 05.02.2018; 14.02.2018; 23.02.2018;
06.03.2018; 16.03.2018; 27.03.2018; 05.04.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/31540-asset-sell-id-146242
ТБ «КМФБ»

Номер лота: Q82126b18080
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону) /електронного аук-
ціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

25.01.2018; 05.02.2018; 14.02.2018; 23.02.2018;
06.03.2018; 16.03.2018; 27.03.2018; 05.04.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/31465-asset-sell-id-146027

ТБ «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА»

Номер лота: Q81526b19199
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкри-
тих торгів (аукціону) /електронного аук-
ціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

25.01.2018; 05.02.2018; 14.02.2018; 23.02.2018;
06.03.2018; 16.03.2018; 27.03.2018; 05.04.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/31502-asset-sell-id-146109

ТБ «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА»

Номер лота: Q82326b18982
Короткий опис активів (майна) в лоті: Право вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих 
торгів (аукціону) /електронного аукціону: http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціо-
ну) /електронного аукціону:

25.01.2018; 05.02.2018; 14.02.2018; 23.02.2018;
06.03.2018; 16.03.2018; 27.03.2018; 05.04.2018.

Час проведення відкритих торгів (аукціону) 
/електронного аукціону:

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

Детальна інформація щодо лота http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
118-delta/31541-asset-sell-id-146243

ОГОЛОШЕННЯ
про скликання XV чергового з’їзду суддів України

XV черговий з’їзд суддів України відповідно до рішення Ради суддів України від 7 грудня 2017 ро-
ку № 71 відбудеться 5 — 6 березня 2018 року (резервна дата – 7 березня 2018 року) у приміщенні 
Міжнародного центру культури і мистецтв Федерації професійних спілок України за адресою: м. Ки-
їв, вул. Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Попередній перелік питань, що будуть виноситися на обговорення XV чергового з’їзду суддів України.
1. Стан здійснення правосуддя в умовах судової реформи, зокрема:
1) звіти Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування що-

до забезпечення незалежності судів і суддів, стан організаційного та фінансового забезпечення ді-
яльності судів;

2) інформація Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність;
3) інформація Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо ор-

ганізаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.
2. Про обрання Ради суддів України.
3. Про обрання членів Вищої ради правосуддя.
4. Про обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Рада суддів України

Загублене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 
у 1987р., категорія 2 серії А №251319, видане 27 січня 1994 року Держадміністрацією  
м. Києва Денисюку Пилипу Івановичу, вважати недійсним.

Чернігівський районний суд Запорізь-
кої обл. (адреса суду: 71200, Запорізь-
ка обл., смт Чернігівка, вул. Леніна, 391) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
Приватбанк про стягнення заборгованості 
у судове засідання, яке відбудеться:

 12.01.2018 о 09:30 до Карпенко (Бочко-
ва) Алла Андріївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 71211, Запорізька обл., Черні-
гівський р-н, с. Новоказанкувате, вул. Га-
гаріна, буд. 142) справа № 329/1153/17, 
суддя Пода Н. М.

 12.01.2018 о 10:30 до Потоцький Сер-
гій Миколайович (останнє відоме місце 
реєстрації: 71202, Запорізька обл., Черні-
гівський р-н, смт Чернігівка, пров. Квітко-
вий, буд. 8) справа № 329/957/17, суддя 
Пода Н. М.

 16.01.2018 о 09:30 до Скляр Роман 
Олександрович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 71200, Запорізька обл., Чернігів-
ський р-н, смт Чернігівка, вул. Чапаєва, 
буд. 5) справа № 329/1150/17, суддя По-
да Н. М.

 У разі неявки відповідача у призначе-
ний час або неповідомлення про причи-
ни неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

 З опублікуванням цього оголошення 
відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Галицький районний суд м. Львова (адре-
са суду: 79018, Львівська обл., м. Львів, вул. 
Чоловського, 2) викликає відповідача за по-
зовом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення за-
боргованості у судове засідання, яке відбу-
деться   15.01.2018 о 09:20 до Дубик Бог-
дан Ярославович (останнє відоме місце ре-
єстрації: 79000, Львівська обл., м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, буд. 2, кв.43) справа  
№ 461/8243/17, суддя Зубачик Н. Б.

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

Жовтневий районний суд м.Кривого Ро-
гу (адреса суду: 50029, Дніпропетровська обл.,  
м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3) викликає відпо-
відача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться 15.01.2018 о 13:00 до Рубан Віта-
лій Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 
50081, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Електрозаводська, буд. 20, кв. 62) справа 
№ 212/4537/17, суддя Чорний І. Я.

 У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Волочиський районний суд Хмельницької 
обл. (адреса суду: 31200, Хмельницька обл., 
м. Волочиськ, вул. Слави, 8) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке 
відбудеться  15.01.2018 о 09:40 до Надопта Ві-
ктор Григорович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 31240, Хмельницька обл., Волочиський р-н, 
с. Лозова, вул. Першотравнева, буд. 29) справа 
№ 671/1948/17, суддя Павлова А. С.

 У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.    
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Врадіївський районний суд Миколаївської 
обл. (адреса суду: 56400, Миколаївська обл., 
смт Врадіївка, вул. Маяковського, 103) викли-
кає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк 
про стягнення заборгованості у судове засідан-
ня, яке відбудеться 15.01.2018 о 15:00 до Лав-
рук Лідія Тимофіївна (останнє відоме місце реє-
страції: 56332, Миколаївська обл., Врадіївський 
р-н, с. Нововасилівка, вул. Центральна, буд. 2) 
справа № 474/855/17, суддя Сокол Ф. Г.

 У разі неявки відповідача у призначений час 
або неповідомлення про причини неявки спра-
ва буде розглянута за його  відсутності за наяв-
ними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.   
З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 56500, Ми-
колаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Кібріка, 11) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ Приватбанк про стягнення заборгованості у судове засідання, яке від-
будеться:

 12.01.2018 о 09:30 до Галій Лариса Олександрівна (останнє відоме місце реє-
страції: 56501, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Гастелло, буд. 15) справа 
№ 473/4315/17, суддя Вуїв О. В.

 17.01.2018 о 08:30 до Вон Андрій Романович (останнє відоме місце реєстра-
ції: 56501, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Ватутіна, буд. 101) справа  
№ 473/4061/17, суддя Ротар М. М.

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

Крижопільський районний суд Вінницької обл. (адреса су-
ду: 24600, Вінницька обл., м. Крижопіль, вул. Карла Маркса, 
23) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ Приватбанк про 
стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться  
12.01.2018 до Кульчевська Свiтлана Миколаївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 24600, Вiнницька обл., смт Крижопiль, 
вул. Горького, буд. 24) справа № 134/1033/17, суддя Зарічан-
ський В. Г.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідо-
млення про причини неявки справа буде розглянута за його  
відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК Укра-
їни. З опублікуванням цього оголошення відповідач по спра-
ві вважається належним чином повідомленим про час, день та 
місце проведення судового засідання.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «НІНА КУЦЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(CASE OF NINA KUTSENKO v. UKRAINE) 
(Заява №25114/11) 

Стислий виклад рішення від 18 липня 2017 року
18 серпня 2003 року заявниця звернулась до відділу міліції з заявою про 

зникнення її сина, який декількома днями раніше пішов із дому та не повер-
нувся. Того ж дня у м. Васильків було знайдено неопізнаного чоловіка без сві-
домості, якого було доставлено до лікарні із попереднім діагнозом «отруєн-
ня невідомою речовиною», і який згодом ідентифікував себе як син заявниці.

21 серпня 2003 року працівникам відділу міліції стало відомо про місце 
перебування сина заявниці. Заявниці цю інформацію повідомлено не було.

Наступного дня син заявниці самовільно покинув лікарню, а 25 серпня 
2003 року, після дзвінка невстановленої особи до чергової частини лінійно-
го відділу міліції, його було знайдено непритомним на залізничній станції у м. 
Фастів із численними тілесними ушкодженнями. Працівник лінійного відділу 
міліції викликав швидку допомогу та сина заявниці було доставлено до лікар-
ні. 02 вересня 2003 року син заявниці впав у кому. Наступного дня у зв’язку із 
невжиттям лікарями жодних заходів син заявниці помер.

10 жовтня 2003 року Генеральною прокуратурою України (далі – ГПУ) бу-
ло порушено кримінальну справу за фактом смерті сина заявниці за озна-
ками умисного вбивства. Протягом наступних 13 років слідчі, відповідальні 
за справу, змінювалися щонайменше 20 разів. За результатами досудового 
розслідування щодо працівників міліції, які обвинувачувались у непроведен-
ні розшуку зниклого сина заявниці, працівників міліції, які обвинувачувались 
у жорстокому із ним поводженні, лікаря Фастівської ЦРЛ та завідувача бю-
ро судово-медичної експертизи, який проводив судово-медичне досліджен-
ня трупа, було складено обвинувальні висновки у зв’язку із заподіянням сину 
заявниці тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть, ненаданням йо-
му належної медичної допомоги та службовою недбалістю. Усіх обвинуваче-
них було визнано винними, але у зв’язку із закінченням строків давності їх бу-
ло звільнено від кримінальної відповідальності або від відбування покарання.

Рішеннями національних судів заявниці в якості відшкодування мораль-
ної шкоди було присуджено 261 851 грн компенсації (близько 16 500 євро на 
момент ухвалення кожного окремого рішення), проте заявниця стверджува-
ла про отримання лише близько 1225 євро.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявни-
ця скаржилась за статтями 2, 6 та 13 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод (далі – Конвенція), стверджуючи, що держава бу-
ла відповідальною за смерть її сина, а також на непроведення ефективного 
розслідування обставин смерті її сина. Європейський суд вирішив розгляда-
ти скарги заявниці виключно за статтею 2 Конвенції.

Розглядаючи скарги заявниці, Європейський суд вказав, що для встанов-
лення винних осіб розслідування на національному рівні мало б встанови-
ти походження та обсяг тілесних ушкоджень сина заявниці, а також обста-
вини, за яких він отримав ці тілесні ушкодження. Він також вказав на низку 
суттєвих недоліків та надмірні затримки досудового розслідування щодо по-
ходження тілесних ушкоджень, які спричинили смерті, сина заявниці. Євро-
пейський суд констатував порушення процесуального аспекту статті 2 Кон-
венції вказавши, серед іншого, що за результатом розслідування, яке трива-
ло близько тринадцяти років, не було встановлено всі факти, не було вста-
новлено двох із трьох обвинувачуваних працівників міліції, а третього було 
звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Крім цього, Європейський суд встановив порушення процесуально-
го аспекту статті 2 Конвенції у зв’язку з неефективним розслідуванням що-
до стверджуваного ненадання належної медичної допомоги сину заявниці у 
Фастівській лікарні. Зокрема, Європейський суд вказав на те, що національ-
ні органи влади не доклали всіх зусиль під час розслідування щодо лікуван-
ня, яке надавалось сину заявниці перед його смертю. Європейський суд за-
значив, що кримінальну справу було порушено лише через чотири роки піс-
ля смерті сина заявниці, а ще через сім років було ухвалено вирок, яким бу-
ло визнано винним лікаря Фастівської лікарні у зв’язку з непереведенням си-
на заявниці до іншої медичної установи з метою підтвердження встановле-
ного діагнозу та невжиттям жодних заходів, після того, як він впав у кому.

Порушення матеріального аспекту статті 2 Конвенції Європейський суд 
констатував у зв’язку з тим, що син заявниці зазнав тілесних ушкоджень, 
що спричинили його смерть, перебуваючи під контролем працівників міліції; 
крім того, одним із чинників, який ставив під сумнів якість наданої медичної 
допомоги, була відсутність на той час порядку лікування черепно-мозкових 
травм та перевезення пацієнтів з однієї медичної установи до іншої; ситуація, 
що склалась із заявником у Фастівській лікарні, де факто була відмовою у на-
данні медичної допомоги, що спричинило смерть заявника.

Європейський суд дійшов висновку, що держава несе відповідальність за 
смерть сина заявниці як внаслідок побоїв працівниками міліції, так і відсут-
ності належної медичної допомоги. За конкретних обставин цієї справи оби-
два зазначені фактори спричинили смерть сина заявниці, і немає потреби та 

можливості з точністю встановлювати, який з них відіграв вирішальну роль 
у його смерті.

Крім цього, з огляду на свої висновки щодо порушення матеріального та 
процесуального аспектів статті 2 Конвенції, Європейський суд вказав, що ор-
гани влади не надали заявниці ефективного та належного відшкодування за 
стверджувані порушення. Відповідно, вона все ще може стверджувати, що 
вона є «жертвою» порушення положень Конвенції у розумінні статті 34 Кон-
венції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Приєднує до розгляду заяви по суті питання щодо статусу потерпі-

лої заявниці та постановляє, що вона все ще може вважатися потерпілою від 
стверджуваних порушень;

2. Оголошує заяву прийнятною;
3. Постановляє, що було порушення матеріального аспекту статті 2 Кон-

венції у зв’язку зі смертельними тілесними ушкодженнями, завданими си-
ну заявниці працівниками міліції, та ненаданням належної медичної допомо-
ги до його смерті;

4. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 2 Кон-
венції у зв’язку з неефективним розслідуванням на національному рівні по-
ходження тілесних ушкоджень В.К.;

5. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 2 Кон-
венції у зв’язку з неефективним розслідуванням на національному рівні твер-
джень щодо ненадання сину заявниці належної медичної допомоги у Фас-
тівській лікарні;

6. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу оста-

точного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач пови-
нна сплатити заявниці такі суми, що мають бути конвертовані у валюту дер-
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:

(і) 72 000 (сімдесят дві тисячі) євро відшкодування моральної шкоди та 
додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись;

(іі) 2750 (дві тисячі сімсот п’ятдесят) євро відшкодування судових витрат, 
понесених під час провадження у Суді та додатково суму будь-якого податку, 
що може нараховуватись заявниці (присуджена сума повинна бути перерахо-
вана на рахунок адвоката заявниці пана Тарахкала); та 

(ііі) 36 (тридцять шість) євро відшкодування інших витрат та додатково су-
му будь-якого податку, що може нараховуватись заявниці;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на вищезазначені 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 заявниці щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «ЄРОХІН ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(YEROKHIN AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заява № 4043/08 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 30 листопада 2017 року

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявни-
ки скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на надмірну тривалість 
цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві ефек-
тивного засобу юридичного захисту.

З огляду на всі наявні в Європейського суду документи та відповідно до 
його практики Європейський суд дійшов висновку, що тривалість судового 
розгляду у цих справах була надмірною і не відповідала вимозі «розумно-
го строку», та що у заявників не було ефективного засобу юридичного за-
хисту у зв’язку з цими скаргами та констатував порушення пункту 1 статті 6 
та статті 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО 
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує заяви прийнятними;
3. Постановляє, що ці скарги свідчать про порушення пункту 1 статті 6 та 

статті 13 Конвенції у зв’язку з надмірною тривалістю цивільних проваджень;
4. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявни-

кам суми, зазначені в додатку; ці суми мають бути конвертовані в національ-
ну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розра-
хунку на вищезазначені 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.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до Правил 

(договірних умов) організації співробітництва АТ «УкрСиб-
банк» з торговими організаціями  щодо продажу спожива-
чам продукції  в магазинах торгових організацій з оплатою 
продукції за рахунок кредитних коштів, що видаватимуться 
АТ «УкрСиббанк», опублікованих в газеті «Урядовий кур’єр» 
№ 101 від 31.05.2016 р. (надалі - Правила), наступних змін, 
а саме:

1. Доповнити Розділ 8 Правил «Особливі умови» пунктом 
8.3. наступного змісту, змінивши при цьому відповідно нуме-
рацію пунктів розділу Правил:

«8.3. Договором та/або окремою домовленістю Сторін 
можуть бути змінені або скасовані будь-які умови цих Пра-
вил, а також введені інші умови. За наявності протиріччя між 
умовами Договору та Правил, Правила мають нижчий прі-
оритет.»

2. Викласти п. 8.11. Правил у наступній редакції:
«8.11. Надання послуг Банком за Договором може бути 

припинено та/або Договір може бути розірвано за ініціати-
вою Банку у наступних випадках:

— у разі порушення Торговою організацією умов Дого-
вору; та/або 

— якщо наявність правовідносин з Торговою організаці-
єю суперечить нормам чинного законодавства України, яких 
дотримується Банк щодо санкцій та щодо протидії легалі-
зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та фінансування розповсюдження 
зброї масового знищення; та/або

— якщо наявність правовідносин з Торговою організаці-
єю суперечить нормам законодавства України та/або законо-
давства з принципом екстратериторіальності; та/або 

— в інших випадках, передбачених Договором.»
Датою публікації змін до Правил (договірних умов) є пу-

блікація цього повідомлення в офіційному друкованому ви-
данні, а саме: 11.01.2018 р.

Датою початку дії змін до Правил є 11.01.2018 р.
Заступник Голови Правління – 

Начальник Юридичного департаменту 
С. М. Панов

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

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/19010/17 
стосовно Апалькова Сергія Миколайовича, 14.07.1979 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досу-
дове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК Укра-
їни. Обвинувачений Апальков Сергій Миколайович, 14.07.1979 
року народження, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, кв-л Героїв Сталінграда, буд. 2, кв. 248.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Апалькова Сергія Мико-
лайовича, 14.07.1979 року народження, у підготовче судове засі-
дання, яке розглядається в порядку спеціального судового про-
вадження та відбудеться 22 січня 2018 року о 12.00 годині в за-
лі судових засідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Половинки В.О., суддів: Попової О.М., Осіпен-
ко Л.М.

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

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/18968/17 
стосовно Корнієвського Аркадія Юрійовича, 11.11.1969 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбачено-
го ст. 258-3 ч. 1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437, ч. 1 ст. 438, 
ст. 257, ч. 4 ст. 184, ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 146 КК України, по яко-
му здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, 
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Корнієв-
ський Аркадій Юрійович зареєстрований за адресою: Луганська 
область, м. Луганськ, вул. Перекопська, 125.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Корнієвського Аркадія 
Юрійовича, 11.11.1969 року народження, у підготовче судове за-
сідання, яке розглядається в порядку спеціального судового про-
вадження та відбудеться 22 січня 2018 року о 10.30 годині в за-
лі судових засідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Половинки В.О., суддів: Попової О.М., Осіпен-
ко Л.М.

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

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8734/2016-к 
стосовно Мануйлова Євгена Володимировича, 05.01.1967 року 
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого 
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здій-
снювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Мануйлов Євген 
Володимирович зареєстрований за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Мануйлова Євгена Во-
лодимировича у підготовче судове засідання, яке розглядаєть-
ся в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 
23 січня 2018 року о 16.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська 
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Половинки В.О., суддів: Попової О.М., Осіпен-
ко Л.М.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/4979/2016-
к стосовно Ткаченко Валентини Григорівни, 13.12.1949 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Ткаченко Валентина 
Григорівна зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Сільгоспінститут, буд. 27, кв. 118.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський 
районний суд Луганської області викликає Ткаченко Валентину 
Григорівну у підготовче судове засідання, яке розглядається в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 23 
січня 2018 року о 15.30 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Половинки В.О., суддів: Осіпенко Л.М., Юр-
ченко С.О.

Повістка про виклик обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської облас-

ті знаходиться кримінальне провадження № 426/8738/2016-к сто-
совно Малихіна Олександра Сергійовича, 12.01.1981 року наро-
дження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 
258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснювалось спе-
ціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 
297-1 КПК України. Обвинувачений Малихін Олександр Сергійо-
вич зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, 
кв-л Південний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський ра-
йонний суд Луганської області викликає Малихіна Олександра 
Сергійовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в 
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 23 
січня 2018 року о 14.30 годині в залі судових засідань Сватівсько-
го районного суду Луганської області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Половинки В.О., суддів: Попової О.М., Скрипника C.M.

Повістка про виклик обвинуваченої
В провадженні Сватівського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження 
№ 426/7276/16-к стосовно Кокоткіної Оксани Сергіїв-
ни, 11.06.1971 року народження, місце реєстрації: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Республіканська, б. 
21, обвинуваченої у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 258-3 КК України, по яким здійснювалось спеціаль-
не досудове розслідування в порядку, передбаченому 
ст. 297-1 КПК України. На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 
КПК України Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає Кокоткіну Оксану Сергіївну, 11.06.1971 
року народження, місце реєстрації: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Республіканська, б. 21, у судове засі-
дання, яке відбудеться 22 січня 2018 року о 15.00 годи-
ні в залі судових засідань Сватівського районного суду 
Луганської області за адресою: Луганська область, м. 
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Половинки В.О., суддів: Осіпенко Л.М., Юрченко С.О.

Котовський міськрайонний суд Одеської облас-
ті по цивільній справі за позовом Сікачова Віктора 
Васильовича до Алексєєва Геннадія Георгійовича, 
Алексєєвої Анни Геннадіївни, Алексєєвої Ніни Федо-
рівни про визнання особи такою, що втратила право 
користування жилим приміщенням та виселення, ви-
кликає до суду як відповідачів: Алексєєва Геннадія 
Георгійовича, Алексєєву Анну Геннадіївну, Алексєє-
ву Ніну Федорівну.

Судове засідання відбудеться 14 лютого 2018 ро-
ку об 11 год. 30 хв. у приміщенні Котовського міськ-
райсуду за адресою: 66300, Одеська область, м. По-
дільськ, вул. Соборна, 92.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності відповідачів: Алексєєва Генна-
дія Георгійовича, Алексєєвої Анни Геннадіївни, Алек-
сєєвої Ніни Федорівни.

Суддя В.П. Нікітішин

Повістка про виклик до суду обвинуваченого
В провадженні Марківського районного суду Луган-

ської області знаходиться кримінальне провадження  
№ 417/4335/17 стосовно Мільчакова Олексія Юрійовича, 
30.04.1991 року народження, обвинуваченого у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 
(в редакції Закону від 08.04.2014), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, по якому здійснювалось спеціальне досудове роз-
слідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК Украї-
ни. Обвинувачений Мільчаков О.Ю. зареєстрований та про-
живає за адресою: вул. Галерна, буд. 53а, кв. 30, м. Санкт-
Петербург Ленінградської області Російської Федерації.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Марків-
ський районний суд Луганської області викликає Мільчако-
ва Олексія Юрійовича в підготовче судове засідання, яке від-
будеться 17 січня 2018 року об 11 годині 00 хвилин у залі су-
дових засідань Марківського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: пл. Соборна, буд. 31, смт Марківка Марків-
ського району Луганської області, 92400.

Справа розглядається колегією суддів у складі голову-
ючого судді Шкирі В.М., суддів: Дідоренко А.Е., Чернік А.П.

Повістка про виклик обвинуваченої при здійсненні  
спеціального судового провадження

В провадженні Новоайдарського районного суду Луган-
ської області (Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 
буд. 38) знаходиться кримінальне провадження, внесене до 
ЄРДР за № 22017130000000036 від 10.03.2017 року за об-
винуваченням Русінової Світлани Олександрівни у вчиненні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 
КК України. 

Суддя Новоайдарського районного суду Луганської об-
ласті Мартинюк В.Б. викликає обвинувачену Русінову Світ-
лану Олександрівну, 10.02.1975 р.н., яка зареєстрована за 
адресою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Централь-
на, буд. 22, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 
18.01.2018 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, буд. 38.

Явка обвинуваченої Русінової Світлани Олександрівни на 
зазначене судове засідання обов’язкова. В разі неможливос-
ті прибуття до суду просимо повідомити про причини немож-
ливості прибуття в судове засідання.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає як відповідача Елбакідзе Вадима Автанді-
ловича, 24.04.1976 року народження, проживає за 
адресою: Донецька область, Амвросіївський район, 
м. Амвросіївка, вул. Єсеніна, 1, у судове засідання по 
цивільній справі №323/2574/17 (2/323/859/17) за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Кредо-
банк» до Елбакідзе Вадима Автанділовича про стяг-
нення заборгованості під головуванням судді Плечи-
щевої О.В., кабінет № 12.

Вам необхідно з’явитись у судове засідання 22 січ-
ня 2018 року о 08.30 годині в приміщення суду за 
адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травне-
ва, 23 (каб. №12).

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи та у випадку неявки до суду справу мо-
же бути розглянуто за його відсутності на підставі на-
явних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рі-
шення) на підставі ст. 169 ЦПК України.

Красноармійським міськрайонним судом Доне-
цької області призначено підготовчий судовий роз-
гляд 22.01.2018 р. о 16.30 год. по кримінальному 
провадженню за обвинуваченням Цимбалюка Мак-
сима Володимировича за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Цимбалюку М.В. необхід-
но з’явитись до зали судового засідання №9 Крас-
ноармійського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ (Красноармійськ), вул. Європейська, б. 20, 
на 22.01.2018 р. о 16.30 год.

Суддя І.В. Корнєєва

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87555, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за по-
зовом Войку Олени Іванівни до Войку Дмитра Григо-
ровича про розірвання шлюбу.

Войку Дмитро Григорович, зареєстрований за 
адресою: вул. Перемоги, 70, с. Вільне Мелітополь-
ського району Запорізької області, викликається для 
участі у розгляді справи, що відбудеться 24.01.2018 р. 
о 09.15 год.

Суддя Скрипниченко Т.І.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріупо-
ля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає 
цивільну справу за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Укрсоцбанк» до Куткова Олексія Ві-
кторовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач у справі – Кутков Олексій Вікторович, 
10 жовтня 1983 р.н., викликається на 22 січня 2018 
року о 13.00 годині та на 30 січня 2018 року о 13.00 
годині до Орджонікідзевського районного суду міс-
та Маріуполя Донецької області для участі у розгля-
ді справи по суті.

Суддя Шиян В.В.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за по-
зовом Воробей Марини Геннадіївни до Воробей Юрія 
Миколайовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Воробей Юрій Миколайович, зареє-
стрований за адресою: 87537, Львівська область,  
м. Стрий, вул. Грабовецька, буд. 119, кв. 56, викли-
кається для участі у розгляді справи, що відбудеть-
ся 15 січня 2018 року о 09.00 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, 
каб. 5, 24.

Суддя Скрипниченко Т.І.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання Голубаху Ігоря Анатолійовича як відпові-
дача для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Ар-
тем Банк» до Голубахи Ігоря Анатолійовича, третя особа 
– Приватне акціонерне товариство «Гамалія», про стяг-
нення заборгованості, яке призначене на 24 січня 2018 
року об 11 годині 00 хвилин у Шевченківському районно-
му суді м. Києва за адресою: 04119, м. Київ, вулиця Дег-
тярівська, 31-А, 402 каб.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
вважається повідомленим про день, час та місце розгля-
ду справи і у випадку неявки до суду справа може бути 
розглянута за його відсутності.

Суддя Мальцев Д.О.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області перебуває цивільна справа за позовом Ка-
сян Тамари Іванівни до Назарчук Марії Костянтинівни, Ні-
колаєнко Лариси Миколаївни, третя особа: Гринько Ва-
лерій Григорович, про одержання права на спадкування.

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає як третю особу по вказаній справі Гринька Вале-
рія Григоровича.

Розгляд справи відбудеться на 12 год. 00 хв. 18 січ-
ня 2018 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. 
Грушевського, буд. 2, каб. 208. У випадку неявки третьої 
особи справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя A.Г. Радзівіл

Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Коломійця Олек-
сандра Олександровича, 31 липня 1995 року народжен-
ня, останнє місце проживання та реєстрації якого: смт По-
пільня, вул. Б. Хмельницького, 49/1 Попільнянського району 
Житомирської області, у цивільній справі за позовом Мель-
ник Ольги Володимирівни до Коломійця Олександра Олек-
сандровича про стягнення коштів за надані товари в кредит, 
яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 24 січня 2018 року  
в залі Попільнянського районного суду: смт Попільня, вул. 
Б. Хмельницького, 24 Попільнянського району Житомир-
ської області.

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

Суддя Є.О. Зайченко

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської 
області викликає відповідачку Язловецьку Наталію Воло-
димирівну (останнє відоме суду місце проживання: вул. Іса-
кова, 13, кв. 1, м. Донецьк) у судове засідання по цивільній 
справі за позовом Язловецького Юрія Богдановича до Язло-
вецької Наталії Володимирівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 31 січня 2018 року о 13 год. 
15 хв. у приміщенні Переяслав-Хмельницького міськрайон-
ного суду Київської області за адресою: Київська область,  
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 
65.

У разі неявки відповідачки в судове засідання, справу бу-
де розглянуто за її відсутності на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя Я.І. Керекеза

Броварський міськрайонний суд Київської області 
викликає Шевченка Романа Миколайовича у цивіль-
ній справі за позовом Шевченко Олени Володимирів-
ни до Шевченка Романа Миколайовича, третя особа: 
Орган опіки та піклування Броварської районної дер-
жавної адміністрації Київської області, про позбав-
лення батьківських прав.

Розгляд справи призначено на 09.30 год. 29 січ-
ня 2018 року та на 14.00 год. 20 лютого 2018 року 
в приміщенні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області за адресою: місто Бровари Київської 
області,  вулиця Грушевського, 2, каб. 204, 206.

Суддя Дутчак І.М.

Жовтневий районний суд Миколаївської області 
викликає Дерюгіну Ольгу Володимирівну як відпові-
дачку в справі за позовом Потеляк Людмили Воло-
димирівни про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням.

Розгляд справи призначено 17 січня 2018 року о 
09.00 годині.

У разі неявки відповідачки справа буде розглянута 
за її відсутності. Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Оль-
шанців, 77, каб. № 10.

Суддя Л.М. Семенова

Миронівський районний суд Київської області ви-
кликає відповідача Приходька Ігоря Юрійовича на су-
довий розгляд цивільної справи ЄУН 371/1435/17 за 
позовом Приходько Ольги Вікторівни до Приходька 
Ігоря Юрійовича, третя особа: Орган опіки та піклу-
вання Миронівської районної державної адміністра-
ції, про розірвання шлюбу та позбавлення батьків-
ських прав, який відбудеться о 10 годині 00 хвилин 
31 січня 2018 року в приміщенні Миронівського ра-
йонного суду Київської області за адресою: Київська 
область, місто Миронівка, вулиця Першотравнева, 3.

Суддя А.С. Поліщук

Пустомитівський районний суд Львівської області по-
відомляє, що 16.01.2018 року о 14 год. 00 хв. у Пустоми-
тівському районному суді Львівської області відбудеться 
розгляд цивільної справи за позовом Яхненка Олексан-
дра Вікторовича до ТзОВ «Лайф Хаус Білдінг» про захист 
прав споживача та стягнення коштів. Відповідача: ТзОВ 
«Лайф Хаус Білдінг», місцезнаходження якого: вул. Ба-
зова, буд. 4, офіс 9, м. Дніпро Дніпропетровської області, 
прошу прибути в Пустомитівський районний суд (м. Пус-
томити, вул. І. Кандиби, 3) на вказану дату. 

У випадку неявки відповідача в судове засідання, 
справу буде розглянуто в його відсутність на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя М.О. Кіпчарський

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає відпо-
відача Лиманського Миколу Миколайовича по цивільній 
справі № 592/13746/17, провадження 2/592/3479/17 в су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Факто-
рингова компанія «Довіра та Гарантія» до Лиманського 
Миколи Миколайовича про стягнення коштів. Розгляд 
справи відбудеться о 09.00 годині 16 січня 2018 року в 
приміщенні Ковпаківського райсуду м. Суми за адресою: 
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судового засідан-
ня № 7.

В разі неявки відповідача Лиманського Миколи Мико-
лайовича справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Л.М. Труханова

Бердянським міськрайонним судом Запорізької 
області (суддя Білоусова О.М., за адресою: м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 506) 15 січня 
2018 року о 09 годині 30 хвилин буде розглядати-
ся цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії — Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Кривошеєва Олександра Геннадійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

У судове засідання викликається відповідач Кри-
вошеєв О.Г. У разі неявки відповідача справа буде 
розглянута за наявними в ній матеріалами.

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає відповідача у цивільній справі за позо-
вом ПАТ «Кредобанк» до Зоц Олександра Микола-
йовича (28.08.1974 р.н., смт Ясенівський, м. Ровень-
ки Луганської області) про стягнення заборгованості 
за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 30 хви-
лин 24 січня 2018 року в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є.О. Соболєв

Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Яновича Віталія Во-
лодимировича, 18.03.1974 року народження, останнє міс-
це проживання та реєстрації якого: смт Корнин, провулок 
Фруктовий, 1 Попільнянського району Житомирської облас-
ті, в цивільній справі за позовом Янович Світлани Володими-
рівни до Яновича Віталія Володимировича, третя особа: Кор-
нинська селищна рада Попільнянського району Житомир-
ської області, про усунення перешкод в користуванні житло-
вим приміщенням, яке відбудеться 19 січня 2018 року о 09 
годині 00 хвилин у залі Попільнянського районного суду: смт 
Попільня, вул. Б.Хмельницького, 24 Попільнянського району 
Житомирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде 
розглянута за його відсутності.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 12 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

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

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ЕКОЛОГІЯ. До водойм Дніпра на території Запорізької об-
ласті випущено 574 тисячі 186 екземплярів білих товстолобів, 
амурів та коропів. Вселення малька відбувалося в межах захо-
дів зі штучного відтворення рослиноїдних та аборигенних видів 
риб. За дотриманням норм зариблення Каховського та Запо-
різького водосховищ стежили працівники Запорізького рибо-
охоронного патруля.

Так, у межах програми розвитку рибного господарства Запо-
різької області до водойм було випущено 250 тисяч екземпля-
рів білого товстолоба. Зариблення здійснювали за кошти Запо-
різької облдержадміністрації. «Цей вид риби обрано не випад-
ково, адже білий товстолоб — біологічний меліоратор водойм, 
— розповів керівник Запорізького рибоохоронного патруля 
Дмитро Чайка. — Улітку, в період цвітіння води, він поїдає си-
ньо-зелені й бурі водорості й у такий спосіб очищає водойму.

Крім цього,  за кошти рибопромислових організацій регіону 
у водойми було випущено 146,5 тисячі екземплярів товстоло-
ба та білого амура. Завдяки коштам громадських організацій  
водні об’єкти поповнили і  69 тисяч коропів. За рахунок Запо-
різької атомної станції було випущено ще 10,5  тисячі мальків.

За даними фахівців-екологів, штучне відтворення фауни во-
дойм надзвичайно важливий напрям роботи. Заходи із зари-
блення спрямовано на розв’язання екологічних проблем. Уже 
розпочали заходи з підготовки до весняно-літнього нересто-
вого періоду. Навесні на Каховському та Запорізькому водо-
сховищах працюватимуть рибоводні пункти з обслуговування 
штучних нерестовищ.

Японське кімоно: гармонія з навколишнім світом
Роман КИРЕЙ, 

«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. У багатомір-
ному, глобалізованому сві-
ті традиційне національне 
вбрання — це той сакральний 
код, який демонструє прина-
лежність до роду та нації. Для 
українця це — вишиванка, а 
для японця — кімоно. Днями в 
Черкаському художньому му-
зеї відкрили виставку «Япон-
ський стиль та аксесуари», 
де представлено японське 
вбрання ХХ століття з приват-
них колекцій — майже три де-
сятки кімоно — чарівні фурі-
соде та куротомесоде, кімоно 
гейші, сукні для візитів та чай-
ної церемонії, а також ткані та 
розписані пояси, шпильки для 
зачіски, віяла. 

Для журналістів і працівни-
ків музею куратор виставки 
мистецтвознавиця, японіст-
ка Світлана Рибалко з Хар-
ківської державної академії 
культури розповіла про осо-
бливості та процес вдягання 
кімоно — гармонійної складо-
вої унікальної далекосхідної 
традиції.

Кімоно в Японії — націо-
нальний костюм для чолові-
ків, жінок і дітей. Викроюють 
наряд із цілісного шматка тка-
нини. На одне жіноче кімо-
но, наприклад, йде приблиз-
но 9-12 метрів. Справжнє тра-
диційне кімоно виготовляють 
вручну.

Сьогодні кімоно — це 
святкове вбрання для япон-
ців, на вулицях іноді мож-
на побачити в національ-
них костюмах жінок літньо-

го віку. Цей одяг — поєднан-
ня етикету, краси й любові. 
Щільно облягаючи і закри-
ваючи всі частини тіла, на-
ряд покликаний виховувати 
в людині покірність і смирен-
ність. Людина, одягнена в кі-
моно, не має права демон-
струвати частини тіла, при-
ховані під костюмом, — це 
непорушне правило носін-
ня японського національно-
го одягу. Через це всі рухи 
японців мають бути м’якими 
й плавними, щоб випадково 
не оголити рук або ніг.

У японців тіло навіть у 
мистецтві ніколи не було 

об’єктом милування. 
Вони вважають, що ого-
лені тіла однакові, а людина 
відрізняється від іншої розу-
мом, культурою, смаком. Кі-
моно саме і відображає це 
уявлення про знівельовану 
тілесність. 

— Одяг, зокрема й кімо-
но, у японській культурі — 
це насамперед засіб ство-
рення гармонії з усіма на-
вколо, — розповідає Світ-
лана Рибалко. — Не мож-
на вдягтися так, щоб при-
низити подію. Спостеріга-
ла, як наша молодь прихо-
дить на весілля в джинсах 

— у японському сус-
пільстві це вважають 
неповагою. Вбирати-
ся в кімоно за всіма 

правилами тамтешньо-
го етикету — це чимала 

витрата енергії. Але на це 
охоче йдуть, аби створити 
відповідну до значення по-
дії атмосферу. Найбільш ви-
шукані кімоно мають герби 
від одного до п’яти (два по-
переду й три позаду) — це 
для значущих подій, як ве-
сілля. М отивом для візерун-
ка інших кімоно може бути 
все, що завгодно, що япон-
ці л юблять і вважають кра-
сивим. Скажімо, пишаються 
жителі Кіото своїм містом — 
і його краєвиди з’являються 
на візерунках. 

Мистецтвознавиця, японістка Світлана Рибалко 
з Харківської державної академії культури 
розповіла багато цікавого про особливості 
та процес вдягання кімоно

«Юний кінолог» запрацював у Сумах
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ЦІКАВЕ І КОРИСНЕ. Ци-
ми днями за ініціативи і під 
патронатом обласної полі-
ції в Сумах розпочав робо-
ту клуб юних кінологів. По-
свідчення першим 14 госпо-
дарям та прихильникам чо-
тирилапих помічників вру-

чив заступник начальника 
Головного управління поліції 
області Олег Кузмінков.

Як повідомив відділ кому-
нікації поліції Сумської об-
ласті, тепер юні сумчани від 
7 до 17 років мають змо-
гу безкоштовно відвідува-
ти заняття, які проводити-
муть спеціалісти кінологіч-
ного центру ГУНП. Вони мо-

жуть приходити як зі своїми 
вихованцями, так і займати-
ся з песиками, яких надава-
тимуть правоохоронці.

Відкриття такого клубу має  
корисні переваги. Окрім того, 
що юні сумчани 
цікаво проводи-
тимуть дозвілля, 
ще й матимуть 
можливість підго-

туватися до обрання майбут-
ньої професії.

Так, Саша Узько мріє ста-
ти професійним кінологом і 
для цього в неї є всі підстави 
і можливості. Її вихованцю до-

берману Трешу два 
з половиною роки,  
він чудово розуміє 
команди своєї гос-
подарки, уміє пово-
дитися серед людей 
тощо. Тож заняття в 
клубі допоможуть ді-

вчині здійснити свою 
мрію.
Інша учасниця клубу 

Тетяна Клименко має досвід 
роботи з німецькою вівчар-
кою Рамзесом, тому відра-
зу розпочала відпрацьову-
вати з ним команди кількома 
мовами, вчити навичок охо-
рони речей та затримання 
зловмисників. Пес добре ро-
зуміє дівчину, і, як каже Та-
ня, якби вона була поліцей-
ським кінологом, то разом із 
вівчаркою неодмінно займа-
лася б пошуком речей і нар-
котичних засобів.

Після врочистого відкриття 
клубу відбулися показові ви-
ступи юних кінологів.  На по-
чатку червня в Сумах серед 
учасників клубу «Юний кіно-
лог» має відбутися відкритий 
чемпіонат із багатоборства зі 
службовими собаками.

На навчання у клубі юних кінологів діти можуть приходити зі своїми чотирилапими 
вихованцями, аби навчити їх азів служби

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

Обвинувачений Городовіченко Володимир Анатолійович, 09.11.1975 
року народження, у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 110 КК України, відповідно до вимог ст. 297-5, 323 КПК 
України викликається в судове засідання в порядку спеціального су-
дового провадження, яке відбудеться 30 січня 2018 року об 11 годині 
00 хвилин у приміщенні Біловодського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: вул. Луганська, 30, смт Біловодськ Луганської області, 
для участі в судовому засіданні як обвинувачений.

Поважні причини неприбуття особи на виклик до суду передбачені 
ст. 138 КПК України.

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

Суддя В.А. Карягіна
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