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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 12 січня 2018 року
USD 2844.5711 EUR 3418.3211 RUB 4.9909 / AU 376350.98 AG 4838.62 PT 275923.40 PD 311480.54

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

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«Недержавне пенсійне 

страхування діє.  
Будь-яка людина може 

обрати недержавний 
пенсійний фонд  

і самостійно 
вносити туди 

кошти».

Порозуміння  
щодо мовного питання

ДИПЛОМАТІЯ. Україна та Румунія вирішили напрацювати 
спільний документ щодо втілення мовних положень нового за-
кону про освіту, що враховуватиме права представників румун-
ської національної меншини на навчання рідною мовою. Прес-
служба МЗС повідомляє, що про це було домовлено під час зу-
стрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та 
його румунського колеги Теодора Мелешкану, який перебував 
у Чернівцях з робочим візитом. У повідомленні також ідеться 
про те, що спільно з офіційними чиновниками румунської сто-
рони у ході візиту було проведено зустріч з представниками ру-
мунської громади, керівниками та викладачами румунськомов-
них навчальних закладів Чернівецької області. Обговорювали 
шляхи врахування рекомендацій Венеціанської комісії стосов-
но статті 7 нашого освітнього закону.

Під час візиту українська сторона оголосила про свій намір 
відкрити у першій половині 2018 року пункти пропуску через 
українсько-румунський державний кордон «Красноїльськ» та 
«Дяківці».

95% субвенцій 
на розвиток інфраструктури 

використали торік 365 ОТГ. Їх загальна 
сума сягнула 1,5 млрд грн 

АБІТУРІЄНТ-2018. Відтепер, вступаючи на деякі спеціальності, 
бакалаври  складатимуть незалежне тестування з іноземної, 
а на правничі — ще й із фаху

Магістратурі 
потрібне ЗНО 

Віце-прем’єр-міністр про заклик до людей активніше 
використовувати цей механізм, щоб не бути залежним 
від держави в майбутньому
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За три останні роки в Україні 
зафіксовано понад 5,8 
тисячі терактів на мирних 
територіях. Як протидіяти 
загрозам?

ГОСТРА ТЕМА

На розгляд державних 
інстанцій готують 
пропозиції з найменування  
географічних об’єктів 
Антарктиди
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2018 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 28 грн . . . . . . . . . . . . 50 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 84 грн . . . . . . . . . . 150 грн
на півроку . . . . . 168 грн . . . . . . . . . . 300 грн
на рік . . . . . . . . . . . 336 грн . . . . . . . . . . 600 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

Триває 
передплата 
«Урядового 

кур’єра» 
на 2018 рік.
Передплату
приймають

усі відділення
зв’язку Укрпошти.
Також її можна 

оформити 
на сайтах: 

ДП «Преса» 
www.presa.ua

УДППЗ
«Укрпошта» 

www.ukrposhta.ua
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ДОКУМЕНТИ

оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення ✦ оголошення

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

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської обл. (адреса суду: 19700, Черкаська 
обл., м. Золотоноша, вул. Шевченка, 76) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться  18.01.2018 
о 15:15 до Лазаренко Микола Володимирович (останнє відоме місце реєстрації: 19700, 
Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Залізняка, буд. 7) справа № 695/2986/17, суддя 
Степченко М. Ю.

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

Золочівський районний суд Львівської обл. (адреса суду: 80700, Львів-
ська обл., м. Золочів, Сковороди, 5) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  15.01.2018 о 12:00 до Онофрюк Іван Іванович (останнє відоме місце 
реєстрації: 80738, Львівська обл., Золочівський р-н, с. Жуличі, вул. Шашке-
вича, буд. 2) справа № 445/1832/17, суддя Кіпчарський О. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

В провадженні Чугуївського міського суду Харківської області знахо-
диться цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Біди Юрія 
Олеговича про стягнення заборгованості в розмірі 17 588,05 грн.

Біду Юрія Олеговича як відповідача суд викликає в судове засідан-
ня, яке відбудеться 19.01.2018 року о 08.30 годині в приміщенні Чу-
гуївського міського суду Харківської області під головуванням судді  
Оболєнської С. А. за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, площа Со-
борна, 2, каб. №17.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої 
відсутності.

Рокитнянський районний суд Київської обл. (адреса суду: 09600, Київська 
обл., смт Рокитно, вул. Заводська, 11) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 19.01.2018 о 10:00 до Голубець Володимир Васильович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 09622, Київська обл., Рокитнянський р-н, с. Телешів-
ка, вул. Шевченка, буд. 40) справа № 375/1370/17, суддя Литвин О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Ковпаківський районний суд м. Суми (адреса суду: 40000, Сумська обл., 
м. Суми, вул. Першотравнева, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться  15.01.2018 о 14:00 до Бесараб Григорій Васильович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 40020, Сумська обл., м. Суми, вул. Курська, буд. 103,  
кв. 101) справа № 592/13492/17, суддя Литовченко О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього оголошення від-
повідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, день 
та місце проведення судового засідання.

Новоселицький районний суд Чернівецької області викликає Скубія Ми-
колу Яковича, 26.09.1958 року народження, останнє відоме місце проживан-
ня: с. Тарсівці Новоселицького району Чернівецької області, місце реєстрації:  
с. Галі Кобеляцького району Полтавської області, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Скубій Олени Георгіївни до Скубія 
Миколи Яковича про розірвання шлюбу.

Дана справа розглядатиметься 16 січня 2018 року о 09 годині 30 хвилин за 
адресою: м. Новоселиця, вул. 1-го Травня, 1-А, Чернівецької області.

В разі повторної неявки в судове засідання,справу буде розглянуто без ва-
шої участі.

Суддя Вівчар Г. А.

Червоноармійський районний суд Житомирської області викликає Іщенка Костянтина Івановича, 27.11.1973 року народження, 
останнє відоме місце проживання: вул. Шевченка, 92, кв. 12, смт Пулини Пулинського району Житомирської області, як відповідача в 
судове засідання, для розгляду цивільної справи № 292/1169/17 за позовом Володіна Олександра Опанасовича до Іщенка Костянтина 
Івановича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, яке відбудеться 17 січня 2018 року о 
14 годині 00 хвилин у приміщенні Червоноармійського райсуду за адресою: вул. Шевченка, 116, смт Пулини, Житомирська область.

Відповідачу до вищевказаного часу пропонується подати всі раніше неподані докази.
У разі неявки відповідача на призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсут-

ності за наявними доказами.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

Суддя О. В. Гуц

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Бєлоусова Михайла Миколайовича, 26.11.1964 ро-
ку народження (останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Фруктова, 1-б ) у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке відбудеться о 17 годині 00 хвилин 
18.01.2018 р.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адре-

сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 19, під головуванням судді Бородія В. М.
У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне прова-

дження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 січня 2018 р. № 2 
Київ

Про внесення зміни до пункту 6  
Порядку розміщення тимчасово вільних коштів 

єдиного казначейського рахунка  
та коштів валютних рахунків державного бюджету 

на депозитних рахунках
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 6 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів єдиного 

казначейського рахунка та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозит-
них рахунках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 
р. № 65 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 8, ст. 378), виключивши в абзаці першо-
му слова «у національній валюті».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 січня 2018 р. № 8 
Київ

Про затвердження бюджету  
Пенсійного фонду України на 2018 рік

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити бюджет Пенсійного фонду України на 2018 рік, що додається.

 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 січня 2018 р. № 8
БЮДЖЕТ 

Пенсійного фонду України на 2018 рік
  (тис. гривень)

Залишок власних коштів на початок року 851 399,5
Доходи:
власні доходи, усього 213 463 784,1
у тому числі:

сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування 

208 257 226,7

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на ви-
плату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали 
на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, по-
сад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України

3 126 330

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на ви-
плату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали 
на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, по-
сад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, 
а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають 
право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах

1 858 754,5

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними 
коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи

117 671,4

кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які прожива-
ють на території України

103 801,5

Усього власних доходів з урахуванням залишку 214 315 183,6
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечен-
ня виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених 
за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду 
України, у тому числі:

139 313 418,3

на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пен-
сій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійни-
ми програмами, покриття дефіциту коштів Пенсійного фон-
ду України

118 764 493,7

сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та по-
криття недоотриманої суми коштів від застосування розміру 
єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чо-
тирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування»

20 548 924,6

Усього доходів 353 628 601,9
Видатки:
за рахунок власних доходів, усього 248 450 641,9
у тому числі на:

пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відпо-
відно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування»

231 421 813,1

виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими 
актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відпо-
відно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування»

6 115 843

пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб на-
чальницького і рядового складу в частині розміру пен-
сії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

5 079 059,3

виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожит-
тя згідно із Законом України «Про поліпшення матеріального 
становища учасників бойових дій та інвалідів війни»

81 734,4

пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та 
іноземних пенсіонерів

195 653,9

розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення 
готівкою виплати пенсії та грошової допомоги

79 453,8

фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконан-
ням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду Украї-
ни, в тому числі:

5 477 084,4

на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених 
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування»

1 022 721,6

за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансо-
ве забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пен-
сій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, 
пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат

97 361 092,7

Усього видатків 345 811 734,6
Залишок власних коштів на кінець року 7 816 867,3

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 11 січня 2018 р. № 9 
Київ

Про внесення змін до постанови  
Кабінету Міністрів України  

від 10 березня 2017 р. № 142 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі 

питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими това-
риствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать дер-
жаві» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 686, № 34, ст. 1095, № 67, ст. 2000, 
№ 94, ст. 2839) зміни, що додаються.
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 січня 2018 р. № 9
ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету  
Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 

1. В абзаці дванадцятому пункту 3 постанови слова «один рік» замінити словами «два роки».
2. У Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена на-

глядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення кон-
курсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського то-
вариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що 
пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду неза-
лежних членів наглядової ради, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Конкурсний відбір з визначення кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради 

банку у разі його капіталізації державою або виведення з ринку неплатоспроможного банку за 
участю держави здійснюється з урахуванням положення про принципи формування наглядо-
вої ради такого банку.».

У зв’язку з цим абзаци другий — п’ятий вважати відповідно абзацами третім — шостим;
2) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
 «Під час проведення конкурсного відбору з визначення кандидатів на посаду незалежних 

членів наглядової ради банку у разі його капіталізації державою або виведення з ринку неплато-
спроможного банку за участю держави комісія може переглянути питання допуску претендентів 
до конкурсного відбору після прийняття рішення про їх допуск у разі отримання відомостей, що 
свідчать про подання недостовірної інформації, або наявності у претендента не знятої або не по-
гашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або 
провадити певні види діяльності.»;

3) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:
«8. Конкурсний відбір проводиться протягом 30 робочих днів. Початком відбору вважається 

дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них докумен-
тів. У разі потреби за рішенням комісії конкурсний відбір може бути продовжено на строк, що не 
перевищує  15 робочих днів.»;

4) пункт 10 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Перелік необхідних для участі в конкурсному відборі з визначення кандидатів на посаду не-

залежних членів наглядової ради банку у разі його капіталізації державою або виведення з рин-
ку неплатоспроможного банку за участю держави документів може бути доповнено конкурсною 
пропозицією щодо стратегії розвитку або бізнес-плану банку, про що зазначається в оголошен-
ні про проведення конкурсного відбору.». 

У зв’язку з цим абзаци восьмий — десятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — оди-
надцятим; 

5) доповнити Порядок пунктом 111 такого змісту: 
«111. Комісія з метою підтвердження інформації щодо відповідності претендентів вимогам до 

незалежних членів наглядової ради може надсилати разом із згодою на обробку персональних 
даних претендентів запити до підприємств, установ, організацій усіх форм власності.».

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 11 січня 2018 р. № 5-р 
Київ

Деякі питання діяльності публічного  
акціонерного товариства «Національна  

акціонерна компанія «Нафтогаз України»
Погодити Додатковий договір № 17 до Кредитного договору від 5 червня 2009 р.  

№ 274/31/2, укладеного між публічним акціонерним товариством «Державний ощадний 
банк України» та публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компа-
нія «Нафтогаз України».
 Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

СПРАВА «РОСТОВЦЕВ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF ROSTOVTSEV v. UKRAINE)

(Заява №2728/16) 

Стислий виклад рішення від 25 липня 2017 року
У ході судового розгляду справи щодо заявника за обвинуваченням у незаконно-

му придбанні та зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, він визнав 
факт придбання ним наркотичного анальгетику.

Суд з огляду на зізнання заявника у придбанні наркотичного анальгетику на 
підставі частини третьої статті 349 Кримінального процесуального кодексу (далі 
– КПК) скористався скороченою процедурою судового розгляду та визнав недо-
цільним дослідження доказів, щодо «обставин», які «ніким не оспорювались». 
Заявника було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого частиною другою статті 309 Кримінального кодексу України (далі 
– ККУ) (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів) та призначено 
покарання у виді позбавлення волі строком два роки та шість місяців.

Заявник оскаржив вирок до апеляційного суду, стверджуючи, що його зізнан-
ня стосувалось лише фактів, а не правової кваліфікації правопорушення, яка, на 
його думку, була помилковою. Заявник доводив, що його дії слід було кваліфі-
кувати не як зберігання наркотичних засобів (ст. 309 ККУ), а як порушення вста-
новлених правил обігу наркотичних засобів та їх аналогів (ст. 320 ККУ).

Апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження, зазначив-
ши, що у суді першої інстанції заявник не оспорював обставин кримінального 
правопорушення, і що у зв’язку з цим суд першої інстанції застосував скороче-
ну процедуру судового розгляду справи. Апеляційний суд також зазначив, що 
суд першої інстанції діяв у порядку, передбаченому частиною другою статті 394 
КПК, яким не передбачалось апеляційне оскарження рішень суду першої інстан-
ції, ухвалених за скороченою процедурою судового розгляду, а отже вирок що-
до заявника не міг бути оскаржений з підстав, на які він посилався.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ (далі – ВССУ) також відмовив заявнику у відкритті касаційного прова-
дження, зазначивши, що ухвала апеляційною суду відповідала нормам кримі-
нально-процесуального законодавства.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник 
скаржився за статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції у зв’язку з позбавленням 
його права на перегляд вироку у його кримінальній справі.

Розглянувши скаргу заявника, Європейський суд дійшов висновку про пору-
шення у цій справі статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції. Зокрема, Європейський 
суд вказав, що апеляційний суд та ВССУ відмовили заявнику у розгляді суті його 
апеляційної скарги, чим порушили зміст права заявника на оскарження.

Крім цього, Європейський суд схвалив заходи, вжиті державними органа-
ми з метою недопущення виникнення таких порушень у майбутньому, а саме ін-
формаційний лист ВССУ «Щодо підстав обмеження права на апеляційне оскар-
ження вироку згідно з вимогами ч. 3 ст. 349 Кримінального процесуального ко-
дексу України», проте вказав, це не впливає на особисте становище заявника.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО: 
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушення статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції;
3. Постановляє, що встановлення порушення саме по собі становить справедли-

ву сатисфакцію будь-якої шкоди, якої зазнав заявник.»

СПРАВА «Денис Михайлович ІСУПОВ проти України»  
(Denys Mykhaylovych ISUPOV against Ukraine)

(Заява №45037/14)

Стислий виклад рішення від 07 вересня 2017 року
Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільно-
го провадження і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юри-
дичного захисту.

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі — Уряд) 
повідомив Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) про односто-
ронню декларацію з метою врегулювання питань, які порушувались цими скаргами. 
Уряд визнав надмірну тривалість цивільного провадження і відсутність у національному 
законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, а також запропонував сплати-
ти заявнику відповідне відшкодування.

Європейський суд нагадав, що за певних обставин він може вилучити заяви відпо-
відно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі односторонньої деклара-
ції Уряду держави-відповідача, навіть якщо заявник бажає продовження розгляду йо-
го справи.

З огляду на характер визнань, що містяться в декларації Уряду, а також запропоно-
вану суму відшкодування, яка є співмірною із сумами, що присуджуються у подібних 
випадках, Європейський суд дійшов висновку, що подальший розгляд цієї заяви є не-
виправданим.

Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити справу зі 
свого реєстру справ.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО:
«Бере до уваги умови декларації Уряду держави-відповідача та засоби забезпечення 

дотримання забезпечення дотримання зазначених у ній зобов’язань;
Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 

1 статті 37 Конвенції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
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ОГОЛОШЕННЯ

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

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням Куцу-
рубенка Олексія Анатолійовича, 22.08.1974 року народжен-
ня, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Укра-
їни. Обвинувачений Куцурубенко О. А. (зареєстрований за 
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Батищева, 
15/8), викликається на 29.01.2018 року об 11.00 год. до су-
ду, каб. № 10, для участі у розгляді справи по суті, головую-
чий суддя Челюбєєв Є. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження, обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Запорожця Петра Петровича, 
11.01.1950 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севас-
топольська, 17а), у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 111 КК України в підготовче судове засідан-
ня, яке відбудеться 18 січня 2018 року о 16 год. 50 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Осоченко Інесу Костянтинівну, 
19.09.1970 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95053, вул. Мате Залки, 7Б, кв. 104,  
м. Сімферополь), у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в 
судове засідання, яке відбудеться 18 січня 2018 ро-
ку о 17 год. 50 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Можелянського Віктора Анатолійови-
ча, 10.05.1964 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: 95034, вул. Павленка, 35/53, м. Сім-
ферополь) у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України в судове 
засідання, яке відбудеться 18 січня 2018 року о 17 
год. 40 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбу-
деться в приміщенні Подільського районного суду  
м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,  
каб. 7, під головуванням судді Отвіновського П. Л.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

У провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя 
Донецької області (87500, пр. Металургів, 31, м. Маріуполь) 
знаходиться кримінальне провадження № 263/13077/17 від-
носно Матющенко Катерини Сергіївни за ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 
ст. 110-2 КК України.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя До-
нецької області від 22 грудня 2017 року кримінальне про-
вадження відносно Матющенко К.С. за ч. 2 ст. 258-5, ч. 3  
ст. 110-2 КК України призначене до судового розгляду на 25 
січня 2018 року об 11 год. 00 хв.

Обвинувачена: Матющенко Катерина Сергіївна, 01.02.1979 
р.н., яка є громадянкою України, зареєстрована за адресою: 
пр. Ленінський, 9а, кв. 24, м. Донецьк, викликається для 
участі у розгляді справи, який відбудеться 25.01.2018 року 
об 11.00 год. у приміщенні суду за адресою: пр. Металургів, 
31, каб. 18, м. Маріуполь.

З повною інформацією щодо розгляду кримінально-
го провадження обвинувачена може ознайомитись на сай-
ті «Судової влади України».

Суддя О. М. Музика

Артемівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну 
справу за позовом Бут Лариси Вікторівни до Бута Дми-
тра Юрійовича, третя особа: Орган опіки та піклування 
Орджонікідзевської районної державної адміністрації у 
м. Маріуполі Донецької області, про позбавлення бать-
ківських прав. Відповідач по справі викликається до суду 
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302), для 
участі у розгляді справи по суті: Бут Дмитро Юрійович, 
21.09.1979 року народження, мешкає за адресою: 86400, 
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Богомольця, буд. 7, 
кв. 1, на 24 січня 2018 року о 16.00 годині.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута в їхню відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) 
розглядає цивільну справу 227/3579/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Устинова 
Станіслава Олександровича, Лисенко Ірини Володимирівни 
про стягнення заборгованості.

Викликаються на 23 січня 2018 року о 08.00 годині до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 3, для участі 
у розгляді справи відповідачі:

Устинов Станіслав Олександрович, 5 лютого 1984 року 
народження, уродженець села Хрустова Кам’янського райо-
ну, Молдова,

Лисенко Ірина Володимирівна, 26 листопада 1958 року 
народження, уродженка міста Фарши Самаркандської об-
ласті, Узбекистан.

Відповідачам пропонується подати письмові пояснення 
по суті позову та за наявністю заперечення проти позову та 
докази. У випадку неприбуття, вони повинні повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута в їхню 
відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як 
відповідача Коваля Юрія Михайловича, останнє відо-
ме місце проживання якого: м. Київ, вул. Драгомано-
ва, буд. 1-Е, кв. 22, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 14 лютого 2018 року о 09.20 годині за адресою:  
м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі в судо-
вому розгляді цивільної справи за позовом Коваль 
Світлани Петрівни до Коваля Юрія Михайловича про 
розірвання шлюбу.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-

відач вважається повідомленим про день, час та міс-
це розгляду справи і в разі неявки до суду справа мо-
же бути розглянута за його відсутністю.

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

Суддя В. В. Даниленко

Голосіївський районний суд міста Києва викликає 
обвинувачену Халдєєву Олену Вікторівну, 09.09.1967 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
10-й мікрорайон, 20, кв. 14, м. Красноперекопськ, АР 
Крим, 96000), у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у судо-
ве засідання, яке відбудеться об 11 годині 00 хвилин 
18 січня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Голо-
сіївського районного суду міста Києва за адресою: 
03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 14-а, зал 
№ 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення, обвинувачена вважа-
ється належним чином ознайомлена з його змістом.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Захарова В’ячеслава Романови-
ча, 31.01.1947 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. 16-го квітня 1944 року, буд. 12,  
кв. 21, м. Ялта, АР Крим), у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 12 годині 15 хвилин 18 січня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з мо-
менту опублікування оголошення, обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.

В провадженні Шевченківського районного  
суду м. Києва перебуває кримінальне провадження  
№ 1-кп/761/917/2017 за обвинуваченням Кишинця О. О. 
за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, згідно з Єди-
ним державним реєстром досудових розслідувань за 
№ 22014080000000045 від 17.06.2014 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що підготовче судове засідання по вищевка-
заному кримінальному провадженню відбудеться 
17.01.2018 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Києва за адресою: 
03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 513 каб. У разі 
неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

Суддя П. Л. Слободянюк

Апеляційний суд Львівської області викликає в су-
дове засідання Бунтова Олексія Юрійовича, Роман-
чука Валерія Вячеславовича, Гетьмана Романа Бог-
дановича для участі у розгляді цивільної справи за 
апеляційною скаргою Бульбачинської Наталії Воло-
димирівни на рішення Бродівського районного суду 
Львівської області від 27 липня 2017 року по спра-
ві за позовом Бульбачинської Наталії Володимирів-
ни до Бунтова Олексія Юрійовича, треті особи на сто-
роні відповідача: Романчук Валерій Вячеславович, 
Гетьман Роман Богданович, про стягнення грошо-
вої компенсації в розмірі від вартості майна спільної 
власності подружжя, проданого без письмової згоди 
одного із членів подружжя.

Судове засідання відбудеться 25 січня 2018 року о 
09 год. 30 хв. у приміщенні Апеляційного суду Львів-
ської області за адресою: 79008, м. Львів, площа Со-
борна, 7.

Суддя Мельничук О. Я.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 53213, Дніпропетровська обл., м. 
Нікополь, вул. Шевченка, 201) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, у судове засідання, яке відбудеться:

15.01.2018 о 09:00 до Крамаренко Вячеслав Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 49008, Дні-
пропетровська обл., м. Дніпро, вул. Кедріна, буд. 44-А, кв. 12) справа № 204/4812/17, суддя Рунчева О. В.

01.02.2018 о 14:00 до Шевельова Ніна Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропе-
тровська обл., м. Нікополь, вул. Микитинська, буд. 41, кв. 21) справа № 182/4791/17, суддя Кобеляцька- 
Шаховал I. В.

24.01.2018 о 09:30 до Сурган Сергій Сергійович (останнє відоме місце реєстрації: 53272, Дніпропетров-
ська обл., Нікопольський р-н, с. Олексіївка, вул. Патона, буд. 17а) справа № 182/769/17, суддя Кобеляцька- 
Шаховал I. В.

05.02.2018 о 10:00 до Іванова Діана Рустамівна (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетров-
ська обл., м. Нікополь, вул. Харківська, буд. 1) справа № 182/4794/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

09.02.2018 о 09:00 до Луценко Руслан Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 53280, Дніпро-
петровська обл., Нікопольський р-н, с.Придніпровське, вул. Ювілейна, буд. 10) справа № 182/6386/17,  
суддя Рунчева О. В.

 23.02.2018 о 14:30 до Домніч (Мазнюк) Олена Павлівна (останнє відоме місце реєстрації: 53224, Дніпро-
петровська обл., м. Нікополь, вул. Шевченка, буд. 134, кв. 3) справа № 182/1033/17, суддя Рибакова В. В.

 27.02.2018 о 16:00 до Бутилкіна Лариса Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпро-
петровська обл., м. Нікополь, вул. Чубаря, буд. 25а) справа № 182/4668/17, суддя Рибакова В. В.

23.02.2018 о 15:00 до Деремян Олена Геннадіївна (останнє відоме місце реєстрації: 53211, Дніпропетров-
ська обл., м. Нікополь, вул. Пушкіна, буд. 8) справа № 182/4798/17, суддя Рибакова В. В.

28.02.2018 о 12:45 до Пушкар Семен Дмитрович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетров-
ська обл., м. Нікополь, вул. Урицького, буд. 22) справа № 182/4687/17, суддя Рибакова В. В.

01.03.2018 о 14:30 до Лома Тетяна Олександрівна (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропе-
тровська обл., м. Нікополь, вул. Шевченка, буд. 182а, кв. 57) справа № 182/4784/17, суддя Кобеляцька- 
Шаховал I. В.

05.03.2018 об 11:00 до Берковська Наталія Гаївна (останнє відоме місце реєстрації: 53207, Дніпропетров-
ська обл., Нікопольський р-н, м. Нікополь, вул. Карла Лібкнехта, буд. 101, кв. 13) справа № 182/4848/17,  
суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

05.03.2018 об 11:30 до Чельцов Олександр Борисович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропе-
тровська обл., м. Нікополь, вул. Микитинська, буд. 72, кв. 11) справа № 182/2842/17, суддя Рибакова В. В.

06.03.2018 о 10:00 до Зімін Сергій Олексійович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетров-
ська обл., м. Нікополь, вул. Жуковського, буд. 7) справа № 182/2354/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

15.03.2018 о 09:00 до Шкуренко Яна Станіславівна (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропе-
тровська обл., м. Нікополь, вул. Трубників, буд. 10в, кв. 72) справа № 182/5089/17, суддя Кобеляцька- 
Шаховал I. В.

22.01.2018 о 10:30 до Джалалова Карине Рубенівна (останнє відоме місце реєстрації: 53201, Дніпропе-
тровська обл., м. Нікополь, вул. Барнаульська, буд. 24, кв. 77) справа № 182/5556/17, суддя Рибакова В. В.

19.03.2018 о 10:30 до Дейкало Юрій Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропетров-
ська обл., м. Нікополь, вул. Урицького, буд. 3) справа № 182/3449/16-ц, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

21.03.2018 о 10:00 до Кикоть Сергій  Михайлович (останнє відоме місце реєстрації: 53200, Дніпропе-
тровська обл, м. Нікополь, вул. Кривий, буд.10-12) справа № 182/5075/17, суддя Кобеляцька-Шаховал I. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута 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 проведення судового засідання.

Корюківський районний суд Чернігівської обл. повідо-
мляє, що розгляд цивільної справи за позовом Обуща-
ка Івана Анатолійовича до Бабича Миколи Миколайовича 
про стягнення боргу за договором позики призначено до 
розгляду на 23 січня 2018 року о 09 год. 00 хв.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адре-
сою: м. Корюківка Чернігівської обл., вул. Шевченка, 66,  
під головуванням судді Чурупченка М. І.

Для участі в справі як відповідач викликається Бабич 
Микола Миколайович (останнє відоме місце проживан-
ня: м. Корюківка Чернігівської обл., вул. Сіверська (Про-
летарська), 2).

Одночасно повідомляємо, що з опублікування оголо-
шення про виклик, відповідач вважається повідомленим 
про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсут-
ності відомостей про причини неявки відповідача, пові-
домленого належним чином або причину буде визнано 
судом неповажною – суд вирішить справу на підставі на-
явних у ній даних чи доказів.

Решетилівський районний суд Полтавської облас-
ті викликає представника Лізингової компанії ТОВ 
«Транспортна компанія «НовоКар», останнє відо-
ме місцезнаходження відповідача: м. Київ, вул. Сім-
феропольська, 13 А, офіс 121, у судове засідання як 
відповідача в цивільній справі № 546/242/17 (прова-
дження № 2/546/212/17) за позовом Сороковського 
Вадима Михайловича про розірвання договору май-
нового лізингу, визнання договору майнового лізин-
гу недійсним та стягнення грошових коштів (голову-
ючий суддя Горулько О. М.).

Судове засідання призначене на 09 год. 30 хв. 31 
січня 2018 року в приміщенні Решетилівського ра-
йонного суду Полтавської області за адресою: с-ще 
Решетилівка, вул. Покровська, 24.

Копію позовної заяви та додатків до неї відповідач 
може отримати в Решетилівському районному суді 
Полтавської області.

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Лагутіну Наталію Михайлівну, 18.02.1974 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річ-
на, 29/11), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України в підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 18 січня 2018 року о 17 год. 30 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Притуленко Олену Володимирівну, 
05.03.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 18 січня 2018 року о 17 год. 10 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеть-
ся в приміщенні Подільського районного суду м. Ки-
єва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал 
№ 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а криміналь-
не провадження буде здійснюватись за відсутністю 
обвинуваченої в порядку спеціального судового про-
вадження.

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Філатову Євгенію Володимирівну, 
15.11.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України в підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 18 січня 2017 року о 16 год. 40 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться 
в приміщенні Подільського районного суду м. Києва 
за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, 
каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення 
вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю об-
винуваченої в порядку спеціального судового прова-
дження.

Чугуївський міський суд Харківської обл. (адреса суду: 
63500, Харківська обл., м. Чугуїв, пл. Леніна, 2) викликає 
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

18.01.2018 об 11:30 до Батраков Олексій Сергійо-
вич (останнє відоме місце реєстрації: 61030, Харківська 
обл., м. Чугуїв, вул. Карла Лібкнехта, буд. 20) справа  
№ 636/3355/17, суддя Слурденко О. І.

26.01.2018 о 08:30 до Котелевець Римма Іванівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 63503, Харківська обл., 
м. Чугуїв, вул. Руднєва, буд. 28) справа № 636/2974/17, 
суддя Слурденко О. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справа буде розгля-
нута за його  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього ого-
лошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення су-
дового засідання.
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В провадженні Дружківського міського суду Доне-
цької області, вул. Енгельса, №45, знаходиться кри-
мінальне провадження №1-кп/229/324/2017 віднос-
но обвинуваченого Журавльова Артема Геннадійо-
вича, за ст. 258-3 ч. 1 КК України, який проживає за 
адресою: Донецька область, Костянтинівський ра-
йон, с. Райське, вул. Дружківська, 28.

Суд викликає обвинуваченого Журавльова Артема 
Геннадійовича в судове засідання для розгляду кри-
мінального провадження, яке відбудеться 23 січня 
2018 року о 13.00 год. у залі №4 на 1 поверсі.

Суддя О. М. Грубник

Краматорський міський суд Донецької області розглядає 
цивільну справу № 234/18161/17 за позовом Бабічева Сер-
гія Віталійовича до Уроженко Ольги Михайлівни, Заболотної 
Ірини Сергіївни про стягнення боргу.

Викликаються відповідачі: Уроженко Ольга Михайлівна, 
Заболотна Ірина Сергіївна на 26 січня 2018 року о 14.30 го-
дині для участі у судовому засіданні, яке відбудеться в при-
міщенні Краматорського міського суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21, каб. № 23/3.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі пови-
нні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута в їхню відсутність.

Суддя Л. І. Переверзева 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає кримінальне проваджен-
ня № 233/4502/16-к за обвинуваченням Доброс А. О. за  
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена: Доброс Анжелі-
ка Олексіївна, 03.03.1965 р.н., останнє відоме місце про-
живання: м. Донецьк, вул. Філатова, 8/4, викликається до 
суду на 09.00 год. 22 січня 2018 року (корп. № 2, каб. 
№18), для участі у судовому засіданні. Ухилення від яв-
ки на виклик суду обвинуваченою та оголошення її в між-
державний та/або міжнародний розшук є підставою для 
здійснення спеціального досудового розслідування чи 
спеціального судового провадження. 

Суддя А. І. Міросєді

Краматорський міський суд Донецької області розглядає ци-
вільну справу № 234/14816/17 за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «Кредекс Фінанс» до Махмутова Раді-
ка Фатиховича, Ніколаєвої Вікторії Антонівни про стягнення за-
боргованості.

Викликаються відповідачі: Махмутов Радік Фатихович, Ніко-
лаєва Вікторія Антонівна на 25 січня 2018 року о 13.45 годині для 
участі у судовому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Крама-
торського міського суду Донецької області за адресою: Донецька 
область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 23/3.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та в їхню відсутність. 

Суддя Л. І. Переверзева

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

Оболонський районний суд міста Києва викликає як відповіда-
чку Скоробогатову Ганну Юріївну (останнє відоме місце перебу-
вання: 95017, пр-т Перемоги, буд. 39, кв. 73, м. Севастополь, АР 
Крим), у судове засідання на 22.02.2018 року об 11 год. 00 хв., 
у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Публічного 
акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до 
Скоробогатової Ганни Юріївни, Скоробогатова Володимира Бо-
рисовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у від-
сутність відповідачки на підставі зібраних по ній доказів.

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

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Козиря Олексан-

дра Вікторовича на Комісію з питань захисту прав дитини, 

де розглядатиметься питання про доцільність позбавлення 

батьківських прав Козиря О. В. відносно малолітньої донь-

ки 2002 р. н.

Засідання відбудеться 17.01.2018 р. о 16.00 год. у примі-

щенні Голосіївської РДА: м. Київ, просп. Голосіївський, 42, 

каб. №415.

ТОВ завод «Прибій» (код ЄДРПОУ 02972150, юридич-
на адреса: м. Херсон, Миколаївське шосе, 20) повідомляє, 
що 22.12.2017 року загальними зборами товариства відбу-
лося виключення учасників згідно зі ст. 64 «Про господар-
ські товариства». Виплата виключеним учасникам належної 
їм частки в статутному капіталі буде проводитися протягом 
2018 року кожного першого понеділка місяця за адресою: м. 
Херсон, Миколаївське шосе, 20. За додатковою інформаці-
єю звертатися за тел. (0552) 45-45-42.

Краматорський міський 
суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) 25.01.2018 р. 
о 09.00 год. розглядає кри-
мінальну справу за обвину-
ваченням Дегтярьова Генна-
дія Миколайовича за ст. 191 
ч. 5 КК України. Явка обвину-
ваченого в судове засідання 
обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, місто 
Бахмут, вулиця Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Па-
тенка Руслана Анатолійовича до Завгородньої Наталії Леонідівни про 
стягнення аліментів.

Відповідачка по справі: Завгородня Наталія Леонідівна (адреса: се-
лище Бахмутське, Бахмутський р-н, вулиця Молодіжна, б. 11) викли-
кається на 09 годину 00 хвилин 22 січня 2018 року до суду, кабінет  
№ 306, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову 
та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута в її від-
сутність.

Суддя Павленко О. М.

Повістка про виклик обвинуваченої
Ледовська Олена Михайлівна, 04.09.1986 р.н., яка проживає за 

адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Треньова, б. 5-Б, кв. 33, 
у порядку ч. 8 ст. 135 КПК України, ст. 297-5, ч. 3 ст. 323 КПК України, 
викликається 23.01.2018 р. о 09.00 год. до Красноармійського місь-
крайонного суду Донецької області (адреса розташування: Донецька 
обл., м. Покровськ, вул. Європейська, 20; зал № 10), для прийняття 
участі в підготовчому судовому засіданні в статусі обвинуваченої в 
кримінальному провадженні № 42016050000000860 від 23.08.2016 р. 
за ч. 1 ст. 258-3 КК України. З моменту опублікування повістки про 
виклик, обвинувачена вважається належним чином ознайомленою з 
її змістом.

Колегія суддів: Клікунова А. С., Стоілова Т. В., Бородавка К. П.

Приморський районний суд міста Маріуполя викликає до суду 
як обвинуваченого Годлевського Олександра Миколайовича, остан-
нє місце проживання якого: місто Волноваха, вул. Ватутіна, буди-
нок 68, по кримінальному провадженню щодо Годлевського О. М. за  
ст. 2583 ч.1 КК України.

Судове засідання відбудеться 25 січня 2018 року о 10.30 годині 
та 1 лютого 2018 року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою:  
м. Маріуполь, проспект Будівельників, б. 52-а, кабінет № 3.

Явка обвинуваченого до суду обов’язкова. У разі неявки без по-
важної причини, оголошення вважається належним повідомленням і 
справу буде розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Суддя Н. М. Курбанова

Втрачені документи 

на судно «Крим», 

бортовий номер КИВ 1311к, 

власник Балацький Леонід 

Віталійович, 

вважати недійсними.

Повістка про виклик обвинуваченого
Куп’янський міськрайонний суд Харківської області 

викликає як обвинуваченого Рудіка Павла Миколайови-
ча, 29.04.1965 р.н., який мешкав за адресою: Харківська 
область, смт Дворічна, вулиця Заводська, будинок № 33, 
для розгляду кримінального провадження, внесеного до 
ЄРДР за № 12014220370000485 від 26.03.2014 за п.13  
ч. 2 ст. 115 КК України та повідомляє, що судове засі-
дання відбудеться 18 січня 2018 року о 14.30 год. у при-
міщенні суду за адресою: Харківська область, місто 
Куп’янськ, вулиця 1 Травня, 27а. Поважні причини не-
прибуття особи на виклик суду передбачені статтею 138 
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого пе-
редбачені статтями 139, 223 КПК України. У разі неявки 
обвинуваченого до суду, оголошення вважається належ-
ним повідомленням, а кримінальне провадження буде 
здійснюватися за відсутністю обвинуваченого в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Волчек

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Потопальського Сергія Степановича, 
28.02.1978 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Не-
вського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 18 січня 2018 року о 12 год. 
30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Єлісеєва Сергія Станіславовича, 
24.10.1961 року народження (останнє відоме місце 
проживання: м. Севастополь, АР Крим, вул. Тараса 
Шевченка, 17, кв. 15), у вчиненні злочинів, передба-
чених ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 437 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 18 січня 
2018 року о 13 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. 
При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Святошинський районний суд міста Києва викли-
кає як обвинувачених Савченко Світлану Борисівну (к/п  
№ 42016000000000204) та Рижову Ірину Володимирівну 
(к/п № 42016000000003287) у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111 КК України для розгляду криміналь-
ного провадження та повідомляє, що судовий розгляд по 
суті відбудеться: стосовно Савченко С. Б. – 18.01.2018 р. 
о 10 год., стосовно Рижової І. В. – 30.01.2018 р. о 09 год. 
30 хв. у приміщенні Святошинського районного суду міс-
та Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142.

Савченко С. Б. та Рижова І. В. повідомляються, що 
ухвалою суду від 14.12.2017 р. прийнято рішення про 
здійснення стосовно них спеціального судового прова-
дження.

У разі неявки обвинувачених до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
чених в порядку спеціального судового провадження.

Суддя С. І. Дячук

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м.  Києва перебуває кримінальне проваджен-
ня № 1-кп/761/736/2017 за обвинуваченням Мінкі-
на В.В. за ч. 5 ст. 195 КК України згідно з Єдиним 
державним реєстром досудових розслідувань за 
№12016100100014311 від 10.11.2016 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 17.01.2018 ро-
ку о 10 год. 30 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №501.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Фе-
дотенкова Олександра Миколайовича, обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених  
ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, 
ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.

У зв’язку з чим, у підготовче судове засідання ви-
кликається Федотенков Олександр Миколайович, 
07.01.1959 р.н., обвинувачений у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110;  
ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК 
України, яке відбудеться 19 січня 2018 року о 09.30 год. у 
приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за 
адресою: м. Київ, вул. П.Шутова, 1, каб. 4, під головуван-
ням судді Криворот О. О.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження віднос-
но Лісовської Валентини Володимирівни, 27.12.1949 
р.н., обвинуваченої у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Лісовська Валентина Володимирівна, 
27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 111 КК України, яке відбудеться 17 січня 2018 ро-
ку о 10.30 год. у приміщенні Солом’янського районно-
го суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, 
каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченої, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, і кримінальне прова-
дження буде здійснюватись за відсутністю обвинува-
ченої в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Єгорова Сергія Вікторовича, 16.05.1957 р.н., 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Єгоров Сергій Вікторович, 16.05.1957 
року народження, обвинувачений у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1  
ст. 111 КК України, яке відбудеться 18 січня 2018 ро-
ку о 09.30 год. у приміщенні Солом’янського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шуто-
ва, 1, каб. 10, під головуванням судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
1-кп/761/1768/2017 за обвинуваченням Блюденова 
Анатолія Олександровича за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
КК України, згідно з Єдиним державним реєстром 
досудових розслідувань за № 42015110350000211 
від 15.07.2015 року.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 17.01.2018 ро-
ку о 08 год. 45 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №501.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

У провадженні Шевченківського районного су-
ду м. Києва перебуває кримінальне провадження 
№ 1-кп/761/1068/2017 за обвинуваченням Люкай-
тіса Д. В. за ч. 1 ст. 110 КК України, згідно з Єди-
ним державним реєстром досудових розслідувань за 
№22015101110000037 від 26.02.2015 року, розгляд 
якого здійснюється в порядку спеціального судово-
го провадження.

Шевченківський районний суд м. Києва повідо-
мляє, що судовий розгляд по вищевказаному кримі-
нальному провадженню відбудеться 18.01.2018 ро-
ку о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського ра-
йонного суду м. Києва за адресою: 03057, м. Київ, 
вул. Дегтярівська, 31 А, каб. №501, в яке викликаєть-
ся обвинувачений Люкайтіс Дмитро Володимирович, 
який проживає за адресою: Російська Федерація,  
м. Москва, вул. Баришиха, буд. 25, корп. 1, кв. 323.

Суддя Л. Л. Щебуняєва

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження від-
носно Ільясова Ремзі Ільясовича, обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання ви-
кликається Ільясов Ремзі Ільясович, 12.04.1958 року 
народження, обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України, яке відбудеться 19 січня 2018 року о 15.00 
год. у приміщенні Солом’янського районного суду м. 
Києва за адресою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 6, 
під головуванням судді Агафонова С. А.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а кримінальне про-
вадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового прова-
дження.

В провадженні Солом’янського районного суду м. Ки-
єва перебуває кримінальне провадження відносно Пан-
кова Миколи Олександровича, 02.12.1954 р.н., обвинува-
ченого у вчиненні кримінальних правопорушень, перед-
бачених ст.ст. 27 ч. 5, 110 ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 
ч. 2, 437 ч. 2 КК України.

У зв’язку з чим, в підготовче судове засідання викли-
кається Панков Микола Олександрович, 02.12.1954 ро-
ку народження, обвинувачений у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч. 5, 110  
ч. 3, 27 ч. 4, 11 ч. 1, 27 ч. 5, 28 ч. 2, 437 ч. 2 КК України, 
яке відбудеться 17 січня 2018 року о 09.30 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. П. Шутова, 1, каб. 10, під головуванням 
судді Педенко A. M.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням, а кримінальне проваджен-
ня буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в 
порядку спеціального судового провадження.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Шаповаленка Віктора Вікторови-
ча, 12.04.1956 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Героїв Сталінграда, 53, кв. 62, 
м. Севастополь, АР Крим), у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 КК 
України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться о 12 год. 00 хв. 18 січня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. C.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення, обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його зміс-
том.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Шмелькова Владислава Валері-
йовича, 13.11.1969 року народження (останнє відо-
ме місце проживання: вул. Гоголя, 52/58, м. Красно-
перекопськ, АР Крим, 96002), у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 111 ч. 1 
КК України, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться об 11 годині 45 хвилин 19 січня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення, обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його зміс-
том.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Коваленка Андрія Анатолійови-
ча, 22.09.1962 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: вул. Беспалова, 39, кв. 40, м. Сімфе-
рополь, АР Крим), у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ст. 14 ч. 1, 115 ч. 2 п. п. 6, 
12, ст. 14 ч. 1, 258 ч. 2 КК України, у підготовче судо-
ве засідання, яке відбудеться о 12 год. 00 хв. 19 січ-
ня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з момен-
ту опублікування оголошення, обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з його зміс-
том.

Голосіївський районний суд міста Києва викли-
кає обвинуваченого Язєва Сергія Олексійовича, 
20.11.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР 
Крим), у вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 111 ч. 1 КК України, у підготов-
че судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 30 
хвилин 18 січня 2018 року.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати 
паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні Голосіївського районного суду міста Києва за 
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, 
14-а, зал № 3 (головуючий суддя Первушина О. С.).

Відповідно до вимог ст. 323 КПК України з мо-
менту опублікування оголошення, обвинувачений 
вважається належним чином ознайомленим з його 
змістом.
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ОГОЛОШЕННЯ

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

ІПОТЕКОДАВЦЮ
 Саніній Олені Семенівні

ІНН 2324114424 
адреса реєстрації та проживання:

65003, м. Одеса, вул. Дерибасівська, 12, кв. 5
01034, м. Київ, вул. Золотоворітська, 2А, кв. 36

ВИМОГА 
про усунення порушень

(в порядку ст. 35, 36 ЗУ «Про Іпотеку»)
25.07.2014 року між Публічним акціонерним товариством «ВСЕ-

УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» та Саніною Оленою Семенівною (да-
лі – Боржник) було укладено Кредитний договір № IKIPG3.244028.001 
(далі – Кредитний договір). 

25.07.2014 року з метою забезпечення виконання зобов’язань за 
Кредитним договором між Публічним акціонерним товариством «ВСЕ-
УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» та Саніною Оленою Семенівною (далі 
«Іпотекодавець») з другої сторони було укладено Договір іпотеки квар-
тири №ZXR019521.244028.002, посвідчений приватним нотаріусом Ки-
ївського міського нотаріального округу Чигріним А.О. 25 липня 2014 
року за реєстровим №19430 (далі – Іпотечний договір), згідно з яким 
Іпотекодавець передав в забезпечення наступне майно: 

- квартира №36, по вул. Золотоворітська, будинок 2А в м. Києві, за-
гальною площею 106,70 кв.м. житловою площею 55,70 кв.м., реєстра-
ційний номер об’єкта нерухомого майна  в Державному реєстрі речо-
вих прав на нерухоме майно 6455573, що належить на праві приватної 
власності на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого 
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу  Чи-
гріним А.О. 25.07.2014 за реєстровим № 19425 (далі – Предмет іпотеки). 

29.11.2017 року між ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ» та 
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» укладено Договір відсту-
плення права вимоги № 80.

Того ж дня, 29.11.2017 року між ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗ-
ВИТКУ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» приватним но-
таріусом Київського міського нотаріального округу Апатенко М. А., бу-
ло посвідчено Договір про відступлення прав вимоги за Договором 
іпотеки квартири № ZXR019521.244028.002, зареєстрований в реєстрі 
№1154.

Станом на 29.11.2017 року борг за Кредитним договором складає: 
Загальна сума заборгованості – складає 5 752 102, 65 грн., з яких:
- поточна заборгованість за кредитом – 650 939,69 грн.
- поточна заборгованість по процентам за користування кредитом - 

10 324,58 грн.;
- прострочена заборгованість за кредитом – 757 150,69 грн.;
- прострочена заборгованість за процентами по кредиту – 

1 077 813,20 грн.
- прострочена заборгованість за комісією по кредиту – 106 992,00 грн.
- заборгованість за штрафами та/або пенею за кредитним догово-

ром – 3 100 259,75 грн.
- судові витрати – 48 622,74 грн 
Відповідно до Договорів про відступлення прав вимоги, ТОВ «ФІ-

НАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ-КРЕДО» (надалі – Кредитор,  Іпотекодер-
жатель) набула право вимоги до Саніної Олени Семенівни за невико-
нання умов Кредитного договору IKIPG3.244028.001 від 25.07.2014 ро-
ку та за невиконання умов Іпотечного договору.

Частиною 1 ст. 589 ЦК України передбачено, що в разі невиконання 
зобов’язання, забезпеченого заставою, заставодержатель набуває пра-
во звернення стягнення на предмет застави.

Згідно п. 16.7.1 Іпотечного договору «Іпотекодержатель має право  
звернути стягнення на Предмет іпотеки у випадку, якщо в момент на-
стання термінів виконання якого-небудь із зобов’язань, передбачених 
Кредитним договором, вони не будуть виконані.»  

Пунктом 16.1 Іпотечного договору передбачено, що Іпотекодержа-
тель має право вищого пріоритету на задоволення забезпечених іпо-
текою вимог за рахунок Предмета іпотеки. Сторони погодили, що для 
задоволення своєї вимоги з вартості Предмета іпотеки Іпотекодержа-
тель, реалізуючи свої права, встановлені ст. ст. 36-38 ЗУ «Про іпотеку» 
не зобов’язаний звертатися за захистом своїх прав в судовий або ін-
ший орган вирішення спорів. Не застосовуючи судових процедур Іпоте-
кодержатель має право на свій розсуд обрати процедуру позасудового 
звернення стягнення на Предмет іпотеки для задоволення своїх спорів.

Також, п. 24 Іпотечного договору встановлено, що реалізація Пред-
мета іпотеки здійснюється відповідно до умов Іпотечного договору  та 
чинного законодавства України.

 Відповідно до ч.1 ст.35 Закону України «Про іпотеку» «У разі пору-
шення основного зобов’язання та/або умов іпотечного договору іпо-
текодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є від-
мінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В 
цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань, 
вимога про виконання порушеного зобов’язання у не менш ніж трид-
цятиденний строк та попередження про звернення стягнення на пред-
мет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встанов-
леного строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволен-
ня, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнен-
ня на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підста-
ві договору».

У випадку непогашення Боргових зобов’язань в строк передбачений 
в Іпотечному повідомленні, Іпотекодержатель вправі прийняти рішення 
про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом застосування од-
ного з способів звернення стягнення, передбаченого пунктом 16.1 Іпо-
течного договору.

Відповідно до умов Договору іпотеки, Іпотекодержатель має право 
самостійно обрати спосіб звернення стягнення. 

ПРОШУ:
Вас усунути порушення за Кредитним договором IKIPG3.244028.001 

від 25.07.2014 р. та погасити заборгованість в сумі 5 752 102, 65 (П’ять 
мільйонів сімсот п’ятдесят дві тисячі сто дві гривні, 65 копійок).

ПОПЕРЕДЖАЄМО:
Вас, що у випадку не погашення боргу протягом 30 (тридцяти) днів, 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
ІНВЕСТ-КРЕДО» буде реалізовувати належне право звернення стяг-
нення на предмет іпотеки: - квартири №36, по вул. Золотоворітська, бу-
динок 2А в м. Києві, шляхом застосування одного з способів звернен-
ня стягнення, передбаченого Іпотечним договором або приписам За-
конів України.

Директор ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІНВЕСТ- КРЕДО»  
Волинський Е. Б.

Краснолиманський міський суд Донецької обл. (адреса суду: 84406, 
Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) викликає відпові-
дача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться:

17.01.2018 о 08:30 до Савченко Світлана Євгенівна (останнє відоме 
місце реєстрації: 84400, Донецька обл., м. Красний Лиман, вул. Челюс-
кіна, буд. 52) справа № 236/2276/17, суддя Саржевська І. В.

17.01.2018 о 08:00 до Кучеренко Костянтин Геннадійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 84441, Донецька обл., Лиманський р-н,  
с. Колодязі, вул. Приозерна, буд. 6) справа № 236/3475/17, суддя  
Саржевська І. В.

18.01.2018 о 08:30 до Жарновська Маргарита Володимирівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 84463, Донецька обл.. Лиманський 
р-н, с. Закітне, вул. Чапаєва, буд. 16) справа № 236/3501/17, суддя  
Саржевська І. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Бобровицький районний суд Чернігівської обл. (адреса суду: 17400, Чер-
нігівська обл., м. Бобровиця, вул. Незалежності, 47) викликає відповідача за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засі-
дання, яке відбудеться 18.01.2018 о 10:00 до Ліпін Валерій Володимирович 
(останнє відоме місце реєстрації: 17401, Чернігівська обл., м. Бобровиця, 
вул. Вокзальна, буд. 44/1) справа № 729/782/17, суддя Кузюра В. О.

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

Ковпаківський районний суд м. Суми (адреса суду: 40000, Сумська обл., 
м. Суми, вул. Першотравнева, 12) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться 18.01.2018 об 11:45 до Максименко Вікторія Анатоліївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 40009, Сумська обл., м. Суми, вул. Якіра, буд. 10) 
справа № 592/12172/17, суддя Косолап М. М.

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

Криничанський районний суд Дніпропетровської обл. (адреса суду: 
53200, Дніпропетровська обл., смт Кринички, вул. Виконкомівська, 17) 
викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення 
заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

18.01.2018 об 11:00 до Горбонос Віталій Іванович (останнє відоме 
місце реєстрації: 52310, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,  
с. Аули, пр. Тельмана, буд. 17) справа № 178/1316/17, суддя Лісняк В. В.

18.01.2018 об 11:00 до Стара Вікторія Володимирівна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 52360, Дніпропетровська обл., Криничанський 
р-н, с. Преображенка, вул. Центральна, буд. 23) справа № 178/1375/17, 
суддя Лісняк В. В.

19.01.2018 о 10:00 до Геращенко Віталій Олександрович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 52370, Дніпропетровська обл., Криничанський 
р-н., с. Гуляйполе, вул. Центральна, буд. 52) справа № 178/1544/17, 
суддя Лісняк В. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення 
про причини неявки справа буде розглянута за його  відсутності за на-
явними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважаєть-
ся належним чином повідомленим про час, день та місце проведення 
судового засідання.

Білопільський районний суд Сумської обл. (адреса суду: 41800, Сумська 
обл., м. Білопілля, вул. Шевченка,17) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке від-
будеться 18.01.2018 о 09:00 до Касянчук Наталія Вікторівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 45120, Волинська обл., Рожищенський р-н, с. Ясенів-
ка, вул. Сонячна, буд. 13) справа № 167/1503/17, суддя Свиргуненко Ю. М.

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

Лозівський міськрайонний суд Харківської обл. (адреса суду: 64600, Хар-
ківська обл., м. Лозова, вул. Орджонікідзе, 9) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідан-
ня, яке відбудеться 18.01.2018 о 08:00 до Корнєва Олена Віталіївна (останнє 
відоме місце реєстрації: 64600, Харківська обл., м. Лозова, мкрн. 4-й, буд. 
40, кв. 175) справа № 629/4184/17, суддя Попов О. Г.

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

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) знаходить-
ся кримінальне провадження № 42017050000000789 (номер справи 
1-кп/243/818/2017) за обвинуваченням Клешньова Олександра Іва-
новича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області Мі-
рошниченко Л. Є. викликає обвинуваченого Клешньова Олександра 
Івановича, 14.11.1958 року народження, який проживає за адресою: 
Донецька область, м. Горлівка, пров. Леніна, буд. 233, кв. 57, у підго-
товче судове засідання, яке відбудеться 25 січня 2018 року о 13 годині 
10 хвилин у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у судове засі-
дання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідан-
ня і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також 
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухва-
лу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передба-
ченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове 
провадження.

Тетіївський районний суд Київської обл. (адреса суду: 09800, Київська обл.,  
м. Тетіїв, вул. Соборна, 27) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеть-
ся 19.01.2018 о 10:00 до Кріт Володимир Олексійович (останнє відоме міс-
це реєстрації: 09801, Київська обл., м. Тетіїв, вул. Будьонного, буд. 29) справа  
№ 380/1687/17, суддя Лісовенко П. І.

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.

Дніпровський районний суд міста Києва викликає Іллічова Миколу Ми-
колайовича як обвинуваченого на 09 год. 00 хв. 18 січня 2018 року в спра-
ві за обвинуваченням Іллічова Миколи Миколайовича, 09.09.1980 року на-
родження, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 40.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним 
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.

Київський районний суд м. Одеси (адреса суду: 65080, Одеська обл.,  
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

19.01.2018 о 14:30 до Кончицький Олександр Валентинович (останнє ві-
доме місце реєстрації: 65010, Одеська обл., м. Одеса) справа № 520/7799/17, 
суддя Луняченко В. О.

13.02.2018 о 09:30 до Скальський Олександр Юрійович (останнє відоме 
місце реєстрації: 65088, Одеська обл., м. Одеса, вул. Тімірязєва, буд. 83а) 
справа № 520/8797/17, суддя Луняченко В. О.

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

Братський районний суд Миколаївської обл. (адреса суду: 55400, Миколаїв-
ська обл., смт Братське, вул. Вороніна, 28) викликає відповідача за позовом ПАТ 
КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбу-
деться:

18.01.2018 о 15:00 до Дарієнко Валентина Анатоліївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 55485, Миколаївська обл., Братський р-н, с. Микільське, вул. Миру, 
буд. 50) справа № 471/849/17-ц, суддя Скарницька І. Б.

18.01.2018 о 15:30 до Кременченко Оксана Миколаївна (останнє відоме місце 
реєстрації: 55411, Миколаївська обл., Братський р-н, с.Кам’януватка, вул. Заріч-
на, буд. 18) справа № 471/909/17-ц, суддя Скарницька І. Б.

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.

В провадженні Ірпінського міського суду 

Київської області перебуває цивільна спра-

ва за позовом Публічного акціонерного това-

риства Комерційний банк «ПРИВАТ БАНК» до 

Гайч Раїси Василівни, Гайча Артура Васильо-

вича про стягнення заборгованості.

Суд викликає на 19.01.2018 р. о 09.30 год. 

Гайч Раїсу Василівну, Гайча Артура Васильо-

вича як відповідачів. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Оболонський районний суд міста Києва викли-
кає як відповідача Скоробогатова Володимира 
Борисовича (останнє відоме місце перебування: 
99057, вул. Фадєєва, буд. 21В, кв. 55, м. Севасто-
поль, АР Крим), у судове засідання на 22.02.2018 
року об 11 год. 00 хв., у зв’язку з розглядом ци-
вільної справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Правекс-
Банк» до Скоробогатової Ганни Юріївни, Скоро-
богатова Володимира Борисовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

В разі неявки в судове засідання, справа буде 
розглянута у відсутність відповідача на підставі 
зібраних по ній доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є,  
каб. 21.

Суддя Яценко Н. О.

Святошинський районний суд м. Києва 

(вул. Жилянська, 142) у зв’язку з розглядом 

справи Маруди С. В. до Сакальської В. В. про 

стягнення боргу викликає відповідачку Са-

кальську Вероніку Віталіївну в судове засідан-

ня на 30.01.2018 р. об 11 год. 00 хв. та повідо-

мляє, що в разі неявки справа буде розгляну-

та в її відсутність.

Суддя Ул’яновська О. В. 

Білокуракинський районний суд Луганської 

області повідомляє, що 14 грудня 2017 року 

розглянуто цивільну справу № 409/1537/17 

за позовом Єфімової Христини Вікторівни до 

Лапченка Євгена Вячеславовича про позбав-

лення батьківських прав та винесено заочне 

рішення про задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Шевченківський районний суд м. Києва за 

адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, ви-

кликає на 25.01.2018 року о 08 год. 30 хв. Яро-

венко Вікторію Віталіївну як відповідачку по 

справі за позовом Яровенка Володимира Во-

лодимировича до Яровенко Вікторії Віталіївни 

про розірвання шлюбу.

Відповідачка викликається в судове засі-

дання, у разі неявки справа розглядатиметь-

ся в її відсутність.

Суддя Савицький О. А.

Дніпровський районний суд міста Києва ви-
кликає Петюшеву Нану Миколаївну як обви-
нувачену на 09 год. 15 хв. 18 січня 2018 ро-
ку в справі за обвинуваченням Петюшевої На-
ни Миколаївни, 18.03.1958 року народжен-
ня, у вчиненні кримінального правопорушен-
ня (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, 
каб. 40.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, 
а кримінальне провадження буде здійснюва-
тись за відсутністю обвинуваченої в порядку 
спеціального судового провадження.

Суддя Бірса О. В.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 14 СІЧНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська -8  -13 -1  -6 Черкаська -8  -13 -1  -6
Житомирська -8  -13 -1  -6 Кіровоградська -8  -13 -1  -6
Чернігівська -8  -13 -1  -6 Полтавська -8  -13 -1  -6
Сумська -8  -13 -1  -6 Дніпропетровська -8  -13 -1  -6
Закарпатська -4    -9 -2  +3 Одеська -6  -11 0  -5
Рівненська -7  -12 -1  -6 Миколаївська -6  -11 0  -5
Львівська -7  -12 -1  -6 Херсонська -6  -11 0  -5
Івано-Франківська -7  -12 -1  -6 Запорізька -6  -11 0  -5
Волинська -7  -12 -1  -6 Харківська -9  -14 -1  -6
Хмельницька -7  -12 -1  -6 Донецька -9  -14 -1  -6
Чернівецька -7  -12 -1  -6 Луганська -10  -15 -1  -6
Тернопільська -7  -12 -1  -6 Крим -2    -7 +2  -3
Вінницька -8  -13 -1  -6 Київ -8  -10 -3  -5
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В провадженні Солом’янського районного суду м. Києва перебуває 
кримінальне провадження відносно Булгакова Дмитра Вікторовича, об-
винуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України.

У зв’язку з цим, у підготовче судове засідання викликається Булга-
ков Дмитро Вікторович, 20.10.1954 року народження, обвинувачений у 
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 
4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 
437 КК України, яке відбудеться 22 січня 2018 року о 10.00 год. у примі-
щенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П.Шутова, 1, каб. 6, під головуванням судді Курової О.І.

У разі неявки обвинуваченого, оголошення вважається належним по-
відомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Від заходу до сходу 
ми діти одного народу
ФЕСТИВАЛІ. Упродовж вихідних у Харкові творчі колективи 
з усієї України беруть участь у святі вертепів

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

Майже півтисячі учас-
ників фестивалю ви-

ступають із вертепами й 
колядками у центральних 
парках та в багатолюдних 
місцях по всьому місту — 
поблизу супермаркетів, 
лікарень, на майданчиках 
біля святкових ялинок. 

Як розповів керівник 
апарату Харківської обл-
держадміністрації Ана-
толій Бабічев, цього року 
вертеп-фест, який прохо-
дить у краї за підтримки 
Харківської облдержадмі-
ністрації вже вдруге, став 
по-справжньому всеукра-
їнським. 

«Це унікальна можли-
вість повернутися до вито-
ків, ознайомитися з нашою 
культурною спадщиною, 
традиціями різних регіо-
нів України. Приємно, що 
саме наша область вко-
тре стає центром яскравих 
важливих культурних за-
ходів», — зазначив Анато-
лій Бабічев.

Фестиваль відбуваєтьс я 
під об’єднавчими гаслам и 
«Від Харкова по Карпат и 
Україна рідна мати!», «Схід 
і захід разом. Різдво єд-
нає нас!» Головним захо-
дом першого дня фести-
валю став парад вертепів, 
який пройшов в обласному 
центрі на вулиці Сумській. 
Його учасники зібрали-
ся на майдані Конституції 
та пройшли святковою хо-

дою до майдану Свободи. А 
вже другого дня творчі ко-
лективи зберуться в парку 
імені Горького, щоб разом із 
харків’янами взяти участь 
у всеукраїнській акції — 
усім разом заспівати коляд-
ку «Нова радість стала». 

У межах фестивалю від-
буваються майстер-кла-
си, які дають і гості, які за-
вітали до Харкова з усіх 
куточків України, і твор-
чі колективи Харківщини. 
Усі вони кажуть, що щас-
ливі поділитися з жителя-
ми області своїми знання-
ми українських традицій.

— Ми протягом багатьох 
років збираємо інформа-
цію про фольклор Сло-
бідської України, обряди, 
особливос ті співу та від-

творюємо ці традиції, — 
розповідає керівник гур-
ту «Мурафський шлях» 
Галина Лук’янець. — Лю-
бимо народну пісню, то-
му радо користуємося на-
годою продемонструвати 
жителям області наші ви-
токи, які ми майже втра-
тили. Такі фестивалі сти-
мулюють до пошуку нової 
інформації та повернення 
забутих традицій.

За словами інших артис-
тів, вертеп-фест — ще й 
нагода поділитися інфор-
мацією й досвідом з коле-
гами з різних регіонів, які 
прибули в Харків напе-
редодні днів вшанування 
святих Меланії та Василя. 
Саме цього дня наші пред-
ки починали щедрувати.

— 13 січня щедрували 
здебільшого хлопці, пере-
вдягнені Маланкою. 14 січ-
ня, в день святого Васи-
ля, або Щедрий вечір, по-
чиналися колективні ще-
дрування, — розповідає 
артистка гурту «Мураф-
ський шлях» Олександра 
Тимченко. — Вони мали 
обов’язково зайти до кож-
ної хати в селі, побажати 
щастя на весь рік.

Окрім професійних 
творчих майстерень, 
цього року до проведен-
ня заходу долучилися 
студентські колективи. 
Тож харків’яни й жите-
лі області мають унікаль-
ну змогу насолодитися і 
професійним, й аматор-
ським мистецтвом.

У Мукачеві гостей пригощають червоним вином
Василь БЕДЗІР, 

«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЇ. У місті над Лато-
рицею розпочався один з най-
улюбленіших закарпатських 
фестивалів «Червене вино». 
Винороби представили свої уні-
кальні вина в міському парку. Їх 
рівно 40, як і виготовлених спе-
ціально дерев’яних яток.

Офіційний старт заходу було 
дано на площі Кирила і Мефо-
дія перед міською ратушею, де 
урочисто відкрили першу боч-
ку вина, а на сцені виступи-
ли вокальні й інструментальні 
колективи. Барвистим продо-
вженням стала святкова хода 
учасників, на чолі якої вертеп, 
троїсті музики та яскраво вбра-
ні художні колективи. Прой-
шовши колоною через усе міс-
то, вони нагадали, що «Черве-
не вино» — не лише винно-га-
строномічна акція, воно спря-
моване до витоків народної 
культури закарпатців. 

На відкритті зазначали, що 
цей фестиваль найстаріший 
серед тих, котрі народилися 

за часів незалежності України. 
Він започаткував інші, що при-
жилися на Закарпатті й стали 
відомими далеко за його ме-
жами. За відгуками відвідува-
чів і оцінками експертів, «Чер-
вене вино» впевнено займає 
першу позицію. Підтверджен-
ня цього — те, що до Мукаче-

ва рік у рік приїжджає дедалі 
більше гостей із-за кордону.

У фестивальному містеч-
ку можна дегустувати десят-
ки сортів вин, які пропонують 
переможці фестивалю попе-
редніх років Іван Урста, Карло 
Шош, Василь Анталовський, 
Іван Павук, а також колоритну 

закарпатську кухню. Хоч ціни 
трохи кусаються (склянка ви-
на — 20 гривень, стільки само 
— порція печеної картоплі, 100 
грамів шашлику — вдвічі до-
рожче), це не зменшило апе-
титів гостей. Усі з головою, але 
не втрачаючи голови(!), зану-
рилися в атмосферу свята.

У дні фестивалю, який три-
ватиме по 14 січня, відбудеть-
ся конференція за участю іно-
земних і закарпатських ви-
норобів і сомельє. Також що-
дня — виступи колядників, ві-
домих естрадних виконавців, 
музикантів. Для дітей спору-
джено окремий ігровий май-
данчик, де вони зможуть роз-
важитися, доки дорослі ку-
штуватимуть вина і страви.

Завершить фестивальну 
програму оголошення пере-
можців. Вони отримають у на-
городу за майстерність бочки 
вина різного розміру. Додатко-
вими призами, як і в попередні 
роки, стануть баранчики або 
поросятка: за визнане найкра-
щим біле вино — білого кольо-
ру, за червоне — чорного.

Рукоділля відволікає 
від суворих реалій

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ПРАЦЕТЕРАПІЯ. У Краматорську на Донеччині відвідува-
чам центру психосоціальної адаптації цього разу запропонува-
ли майстер-клас із виготовлення жіночих прикрас з викорис-
танням патріотичних мотивів. Учасниці уроку працювали над 
створенням синьо-жовтих квітів, якими доречно доповнили за-
чіски представниць прекрасної статі. Втім, не красою єдиною 
— виготовлення подібних виробів має чітко виражений психо-
терапевтичний ефект, оскільки розвиває навички концентра-
ції, допомагає зосередитися і водночас розслабитися. Відвіду-
ючи цей чи інші майстер-класи, їх учасники поступово опано-
вують нові професії. Зокрема тут провели курси перукарів та 
майстрів манікюру, і, отримавши відповідні сертифікати, дехто 
з недавніх безробітних уже зміг працевлаштуватися. 

 Згаданий заклад у нинішньому адміністративному центрі 
Донеччини працює другий рік і за цей час надав допомогу по-
над чотирьом тисячам людей — потерпілим внаслідок підступ-
ної гібридної війни, що досі триває в регіоні. Місцевих жите-
лів та особливо внутрішньо переміщених осіб у центрі психосо-
ціальної адаптації навчають адаптуватися до нових умов жит-
тя. З цією метою проводяться групові чи індивідуальні заняття, 
семінари, психологічні консультації та зустрічі у неформальній 
обстановці, які допомагають опановувати нові й корисні зна-
ння, відволікатися від повсякденних пекучих проблем, відчува-
ти підтримку та знаходити нових друзів. 

Учасники вертеп-фесту-2018 бажають щастя всім харків’янам

Кращі винороби Закарпаття пропонують спробувати свої вина
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