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

Бажання є, але до старту мало часу
РЕФОРМА. Держава не самоусунулась від участі в медичному страхуванні населення, 
проте чи встигнуть народні обранці ухвалити відповідний закон?

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман зая

вив, що у питанні введення стра
хової медицини в Україні від
бувається постійний рух по ко

лу, ніяк не ухвалюють відповід
них рішень. І це правда, тому що 
за всі роки незалежності країна 
бачила не один законопроект у 
цій сфері, відбувалися різнома
нітні дискусії. У 2010—2014 ро
ках проходив так званий про
цес підготовки системи медично

го страхування як пілотний про
ект, проте все це не було впрова
джено в практику.

Чи готова нині країна до по
чатку реформи та запроваджен
ня проектів у сфері медично
го страхування? З чого і як слід 
починати? Яку систему страхо

вої медицини Україні можна об
рати? Який досвід інших країн 
у цьому сенсі можна перейняти, 
враховуючи українські реалії? 

«УК» намагався усе це з’я су
вати, залучивши фахівців. 

Як зазначив керуючий парт-
нер юридичної фірми Pravovest 

Гліб Сегида, головна пробле
ма на цьому шляху — нині чин
на Конституція України: «Ст. 49 
Основного Закону держави го
ворить: «У державних і кому
нальних закладах охорони 
здоров’я медична допомога 
надається безоплатно».

Прем’єр-міністр про очікуване впродовж кількох 
наступних тижнів затвердження держбюджету-2017 
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Міноборони 
дослухається до бійців 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. У зоні проведення антитерористич-
ної операції почали працювати мобільні групи з перевірки умов 
несення служби та побуту військовослужбовців. Очолюватиме 
цю ділянку роботи один із заступників керівника відомства. Таку 
оптимістичну новину озвучила на брифінгу начальник Управлін-
ня комунікацій та преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

Їхнім завданням буде вивчення проблемних питань, що тур-
бують військових, і надання допомоги в їх вирішенні. До скла-
ду цих груп входять спеціалісти з фінансових, кадрових і пра-
вових питань, які перевіряють умови несення служби та побу-
ту військових, надають їм термінову допомогу з невідкладних 
питань», — цитує УНІАН слова фахівця. Маршрути мобільних 
груп розроблено так, що вони охоплюють всі військові частини 
та підрозділи в районі проведення АТО.

Розповіли на брифінгу й про темпи поповнення ЗСУ контрак-
тниками. Так, від початку року такі угоди уклали понад 64,7 ти-
сячі військовослужбовців, з яких понад 7 тисяч офіцерів. Тоб-
то щомісяця Збройні сили поповнюють близько 6 тисяч бійців-
контрактників.
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

400 млн євро
становитиме цьогоріч обсяг 

інвестицій в Україну Європейського 
банку реконструкції та розвитку 

 
«Маю надію, що парламент 

консолідується, бо цей 
бюджет є бюджетом 

розвитку, консолідації 
і фактично підвищує 
соціальні стандарти 

для українців».

Сто років безпеки

ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України 
«Про заходи у зв’язку з 85‑ми 
роковинами Голодомору 
1932—1933 років в Україні — 
геноциду Українського народу»

Уповноважений Верховної Ради  
з прав людини Валерія Лутковська 
розповіла про необхідність 
розроблення національної 
стратегії щодо переселенців

У ПРАвОвОМУ ПОлі

КОНФАЙНМЕНТ. На стільки розраховано найбільшу у світі 
рухому захисну споруду, яка приховала від людства наслідки 
Чорнобильської катастрофи 
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АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ
УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ   – КЛІ-
ЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК, опублікованих в газеті «Голос України» №99
(4849) від 02.06.2010 р., з усіма наступними змінами та доповненнями (на-
далі - Правила), наступних змін, а саме:

1. викласти пункт 3.5. даних Правил в наступній редакції:
«3.5. Проценти сплачуються Клієнтом на рахунок Банку, зазначений у

Договорі про надання овердрафту, протягом 30 календарних днів із дня їх
нарахування, а при закінченні строку користування овердрафтом – в день
їх нарахування шляхом здійснення Банком договірного списання, визначе-
ного Договором про надання овердрафту та цими Правилами. 

При цьому проценти за овердрафтом сплачуються наступним чином:
нараховані до сплати строкові проценти погашаються за рахунок наяв-

них на Рахунку Клієнта коштів та/або за рахунок доступного Ліміту овер-
драфту та можуть бути погашені тільки в повному обсязі (часткове
погашення нарахованих до сплати строкових процентів не здійснюється);

прострочені проценти за овердрафтом погашаються виключно за раху-
нок наявних на Рахунку Клієнта коштів та можуть бути погашені як час-
тково, так і в повному обсязі.»

2. викласти пункт 3.13.1. даних Правил в наступній редакції:
«3.13.1. Надання овердрафту припиняється:
а) якщо Клієнт протягом 30 календарних днів з дати надання овердрафту

не погасить суму заборгованості  за овердрафтом, що виникла на кінець
дня надання овердрафту, що передує 30-денному періоду користування
овердрафтом; та/або якщо Клієнт протягом строку, встановленого Догово-
ром та Правилами, не сплатить плату за користування овердрафтом (про-
центи та комісії, передбачені Договором); та/або  

б) втрати забезпечення або погіршення його умов зберігання, стану за-
безпечення; та/або

в) порушення Клієнтом своїх зобов’язань за Договором; та/або
г) здійснення без письмової згоди Банку Клієнтом або третьою особою

неправомірних дій по відношенню до предмету застави, та/або здійснення
дій, які згідно з Договором та/або договором застави (яким забезпечується
виконання зобов`язань Клієнта за Договором) повинні бути зроблені лише
за попередньою згодою Банку; та/або

д) у випадках, визначених пунктом 3.12.2. цих Правил та/або 
е) закінчення строку надання овердрафту, встановленого в Договорі;

та/або
є)  застосування до Клієнта обмежень права щодо розпорядження кош-

тами на рахунках у вигляді: 

- арешту коштів на поточному(-их) та/або іншому рахунку(-ах) (як у повній
сумі, так і в її частині) Клієнта, та/або

- арешту поточного(-их) та/або іншого(-их) рахунку(ів) Клієнта, та/або
- обмеження права розпоряджання коштами за поточним(-и) та/або

іншим(-и) рахунком(-и) Клієнта, та/або
- надходження до Банку розрахункових документів на примусове спи-

сання всіх або частини коштів із поточного(-их) або іншого рахунку(-ів) Клі-
єнта, та/або

- будь-яких інших дій державних органів стосовно обмежень права 
Клієнта щодо розпоряджання коштами за його поточним(-ими) та/або
іншим(-ими) рахунком(-ами), та/або

- будь-яких дій кредиторів Клієнта чи інших осіб, які мають відповідне
право, щодо обмеження прав розпоряджання поточним(-и) та/або іншим
рахунком(-и) Клієнта.

ж) подання Клієнтом до Банку заяви про закриття Рахунку, на якому
встановлено ліміт овердрафту, або направлення до Банку заяви про не-
згоду зі змінами до Договору.»

3. викласти пункт 3.14.1. даних Правил в наступній редакції:
«3.14.1 Сторони погодили, що у випадку настання обставин, передбаче-

них Договором та/або цими Правилами (в тому числі пунктами 3.11, 3.12.,
3.13, 4.1.25 Правил), Банк має право вимагати погашення заборгованості
та/або визнати термін повернення овердрафту таким, що настав в порядку,
передбаченому Правилами, та/або вживати будь-які судові або позасудові
дії.

Термін повернення овердрафту вважається таким, що настав, овер-
драфт – таким, що підлягає поверненню, а ліміт овердрафту скасовується
у повному розмірі: 

- наступного дня що слідує за строком, зазначеному в підпункті а) пункту
3.13.1. Правил, якщо Клієнтом було порушено терміни (строки) виконання
грошових зобов’язань за Договором; або

- на 15 (п’ятнадцятий) календарний день з дати відправлення Банком від-
повідного письмового повідомлення,  - якщо Клієнтом було порушено інші
зобов’язання згідно з Договором.

- в день подання заяви Клієнтом про закриття Рахунку, на якому вста-
новлено ліміт овердрафту , - у випадку ініціювання Клієнтом закриття Ра-
хунку, на  якому встановлено ліміт овердрафту.

- на 14 (чотирнадцятий) календарний день з дати відправлення Банком
повідомлення про розірвання Договору та закриття Рахунку - у випадку іні-
ціювання Банком закриття Рахунку, на якому встановлено ліміт овер-
драфту, в порядку, передбаченому п. 12.7. Правил.

- в день перенесення суми заборгованості за овердрафтом на рахунки

для обліку простроченої заборгованості у випадку настання обставин, пе-
редбачених у підпункті „є” пункту 3.13.1. Правил.»

4. викласти пункт 4.2.2. даних Правил в наступній редакції:
«4.2.2. Вчасно виконувати розрахункові операції відповідно до законо-

давства та умов Договору. Приймати до виконання розрахункові документи
Клієнта в межах залишку коштів на Рахунку(-ках) та/або ліміту овердрафту
з урахуванням вимог, визначених Договором.»

5. викласти пункт 4.4.25. даних Правил в наступній редакції:
«4.4.25. З метою підтвердження свого фінансового стану на рівні, до-

статньому для забезпечення виконання зобов’язань за Договором та об-
слуговування овердрафту Клієнт повинен щомісячно упродовж дії
Договору, починаючи з першого числа місяця, наступного за поточним (під
поточним місяцем в цьому пункті Сторони розуміють календарний місяць,
в якому укладено Договір), забезпечувати надходження на будь-які свої по-
точні рахунки у Банку щомісячно у сумі, зазначеній у Договорі. Надход-
ження на рахунки в іноземній валюті для цілей розрахунку сум згідно цього
пункту перераховуються в гривню за курсом НБУ, що діяв на дату надход-
ження. 

Під надходженнями розуміються будь-які зараховані на поточні рахунки
Клієнта в Банку кошти, окрім надходжень, вказаних в наступному абзаці.  

Не враховуються до вищевказаних надходжень:
• кошти, одержані від продажу та придбання на МБВР іноземної валюти,
• кошти, перераховані з транзитних, депозитних та позичкових рахунків

Клієнта,
• кошти, перераховані з одного поточного рахунку Клієнта  на інший ра-

хунок в межах Банку,
• кошти, які були внесені до Статутного фонду Клієнта,
• кошти фінансової  допомоги, внесені на рахунок Клієнта третьою осо-

бою,
• кошти, які надійшли на рахунок Клієнта від пов`язаних осіб,
• кошти, перераховані з поточних рахунків Клієнта в інших банках, що

протягом розрахункового місяця були перераховані з поточних рахунків Клі-
єнта в Банку на поточні рахунки Клієнта в інших банках,

• кошти, повернені Клієнту у зв’язку з невиконанням умов договору(-ів),
укладеного(-их) Клієнтом.

Під поточними рахунками в цьому пункті Сторони розуміють будь-який
поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку (враховуючи відділення, філії
та інші структурні підрозділи Банку) в будь-якій валюті.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офі-
ційному друкованому виданні, а саме: 30.11.2016 р.

Датою початку дії змін до Правил є 14.12.2016 р.
Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту С.М. Панов

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»

Повідомлення про скасування довіреності
Публічне акціонерне 

товариство «Укрсоцбанк» 
(ідентифікаційний код 00039019) керуючись статтею 249 Цивіль-
ного кодексу України, повідомляє Вас про скасування довіре-
ностей, виданих працівникам ТОВ «Діке» на представництво
інтересів ПАТ «Укрсоцбанк»:

— Косун Вікторії Анатоліївні (№02-36/1291 від 23 травня
2016 року);

— Бедіну Сергію Михайловичу (02-36/336 від 25 січня 2016
року);

— Кулинічу Олександру Володимировичу (02-36/333 від 25
січня 2016 року);

— Сувалову Валерію Олександровичу (02-36/337 від 25 січня
2016 року);

— Голівському Вадиму Валерійовичу (02-36/332 від 25 січня
2016 року);

— Панову Володимиру Степановичу (02-36/334 від 25 січня
2016 року);

— Широкобороду Сергію Миколайовичу (02-36/331 від 25
січня 2016 року);

— Погоржевській Марині Олегівні (02-36/338 від 25 січня
2016 року);

— Шидловській Світлані Василівні (02-36/330 від 25 січня
2016 року);

— Довбишеву Дмитру Олександровичу (02-36/339 від 25
січня 2016 року);

— Макєєвій Наталії Валеріївні (02-36/328 від 25 січня 2016
року).

— Шерстюк Ганні Миколаївні (02-36/329 від 25 січня 2016
року). 

Примірники довіреності працівників ТОВ «Діке» просимо по-
вернути Публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк» на
адресу: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 06 грудня 2016
року о 14 годині в приміщенні Токмацького районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, буд.28, Челпа-
нова Олександра Миколайовича, Балабанову Ольгу
Миколаївну, Чеснокова Іллю Борисовича в якості відпо-
відачів в цивільній справі № 328/3153/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощад-
ний банк України» до Челпанова Олександра Миколайо-
вича, Балабанової Ольги Миколаївни, Чеснокова Іллі
Борисовича про стягнення заборгованості. 

Суддя Курдюков В.М.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
повідомляє відповідача Лисянець Сергія Олександровича,
07.03.1955 р.н., проживаючого за адресою: м. Хмельниць-
кий, вул. Вайсера, буд. 4, кв. 7, про те, що судовий розгляд
цивільної справи за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Лисянець Сергія Олександровича про стягнення заборго-
ваності відбудеться 06 грудня 2016 року о 10 год. 30 хв. за
адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. 10,
1-й пов.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя В.О. Мороз

ПОВІДОМЛЕННЯ членам комітету кредиторів
Засідання комітету кредиторів ПрАТ «ВНК Роз-

точчя СТ» по справі № 5015/2687/11, на якому буде
прийматись рішення про укладання мирової угоди,
відбудеться 08.12.2016 р. об 11 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, корп. 20. Ознайо-
митись із порядком денним, мировою угодою,
надати письмові пропозиції та/або заперечення
проти укладання мирової угоди можна за адресою:
м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, корп. 20, 9:00-18 00,
badgernwc@gmail.com. (032) 2393777, 0673951617.

Ульяновський районний суд Кіровоградської області
(Кіровоградська область, м. Благовіщенське, вул. Героїв
України, 70) повідомляє, що 13 грудня 2016 року о 10
год. 00 хв. (суддя Ясінський Л.Ю.) розглядатиметься ци-
вільна справа № 2/527/1664/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Лурі Руслана Олександровича про
стягнення заборгованості.

В судове засідання викликається як відповідач по
справі – Лурі Руслан Олександрович, 29.06.1986 року на-
родження.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута в
його відсутність за наявними матеріалами справи.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Чер-
ткової Н.І. знаходиться цивільна справа за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в
особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про
стягнення заборгованості за кредитом: № 310/5846/16-ц до Пав -
лова Дмитра Олександровича.

Розгляд справи призначено на 19.12.2016 року на 13.00 годин
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: м.
Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502, Запорізької області,
суддя Черткова Н.І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Павлова Дмитра Олександро-
вича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наяв-
ними в ній матеріалами.

Суддя Н.І. Черткова

Уточнення
В оголошенні, надрукованому в №224 від 29.11.2016 про від-

криті торги (аукціон) з продажу активів ПАТ «ВБР» на електрон-
ному торгівельному майданчику Товарна біржа «25/8.БІРЖА»,
правильно читати: Детальна інформація по лоту
(параметри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні): 
http://torgi.fg.gov.ua:80/120593, http://torgi.fg.gov.ua:80/120594.

ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» повідомляє, що на
підставі Рішення виконавчої дирекції ФГВФО від
28.11.2016 р. №2621 розпочинається задоволення
другої та третьої черг вимог кредиторів ПАТ КБ «ЄВ-
РОБАНК».

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 листопада 2016 р. № 854-р

Київ

Про підписання Додаткової
угоди № 1 між Урядом України

та Європейською Комісією, 
що діє від імені Європейського

Союзу, до Угоди 
про фінансування проекту 

«Підтримка реформ 
у сфері юстиції в Україні»

(ENPI/2010/21849)
від 22 грудня 2011 року

Схвалити проект Додаткової угоди № 1 між Урядом
України та Європейською Комісією, що діє від імені Єв-
ропейського Союзу, до Угоди про фінансування про-
екту «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»
(ENPI/2010/21849) від 22 грудня 2011 року.

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра Ук-
раїни — Міністра економічного розвитку і торгівлі Ку-
біва Степана Івановича підписати зазначену Додаткову
угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 9 листопада 2016 р. № 819-р

Київ

Про делегацію Уряду України 
для участі у переговорах 

з Урядом Турецької Республіки 
щодо укладення Угоди 

між Урядом України 
та Урядом Турецької Республіки 
про взаємне сприяння та захист

інвестицій
1. Утворити делегацію Уряду України для участі у пе-

реговорах з Урядом Турецької Республіки щодо укла-
дення Угоди між Урядом України та Урядом Турецької

Республіки про взаємне сприяння та захист інвестицій
у складі згідно з додатком.

Дозволити главі делегації вносити в разі потреби
зміни до складу делегації та залучати до її роботи пра-
цівників центральних та місцевих органів виконавчої
влади.

2. Затвердити директиви делегації Уряду України для
участі у переговорах з Урядом Турецької Республіки
щодо укладення Угоди між Урядом України та Урядом
Турецької Республіки про взаємне сприяння та захист
інвестицій (додаються, для службового користування).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 9 листопада 2016 р. № 819-р

СКЛАД
делегації Уряду України для участі у переговорах 
з Урядом Турецької Республіки щодо укладення
Угоди між Урядом України та Урядом Турецької

Республіки про взаємне сприяння 
та захист інвестицій

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Олексій Юрійович — директор юри-
дичного департаменту Мінекономрозвитку, глава деле-
гації

АНДРІЄВА Тамара Володимирівна — директор де-
партаменту міжнародного права Мін’юсту

ДАНИЛЕЙКО Олександр Іванович — начальник уп-
равління економічного співробітництва МЗС

КАПІТОНОВ Олексій Володимирович — перший за-
ступник директора Юридичного департаменту Секрета-
ріату Кабінету Міністрів України

ЛІНІЧЕНКО Денис Володимирович — заступник ди-
ректора юридичного департаменту — начальник від-
ділу правового забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності Мінекономрозвитку

МАТУЗКА Ярослав Васильович — директор юридич-
ного департаменту Мінфіну

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 листопада 2016 р. № 875-р

Київ

Про схвалення проекту Угоди 
між Кабінетом Міністрів України 

та Швейцарською 
Федеральною Радою 

про спрощення оформлення віз
Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів Ук-

раїни та Швейцарською Федеральною Радою про спро-
щення оформлення віз.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Арцизький районний суд Одеської області викликає
Балабана Бориса Петровича, 05.10.1956 р. н., Балабана
Олександра Борисовича, 31.12.1982 р. н., які зареєстро-
вані за адресою: вул. Калмикова, 25, кв. 3, м. Арциз Оде-
ської області, як відповідачів по цивільній справі 
№ 492/924/16-ц за позовом Арцизької міської ради Оде-
ської області до Балабана Бориса Петровича, Балабана
Олександра Борисовича про визнання осіб такими, що
втратили право користування житловим приміщенням.
Розгляд справи призначено на 01.12.2016 р. о 10 год. 30
хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської об-
ласті за адресою: вул. Соборна, буд. № 29, м. Арциз Оде-
ської області, суддя Крутова О.М., тел./факс: (04845)
3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачів у судове засідання або не-
повідомлення про причину їх неявки, справа буде роз-
глянута за їх відсутності за наявними у справі
матеріалами.

Суддя О.М. Крутова

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає від-
повідачів Оберемка Євгенія Миколайовича, Оберемок Валентину
Петрівну, Оберемка Олексія Євгеновича і Оберемка Миколу Єв-
геновича, останнім відомим місцем проживання яких є смт
Десна, вул. Довженка, б. 37, кв. 21 Козелецького району Черні-
гівської області, в судове засідання на 10.00 годину 12 грудня
2016 року (17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7
Чернігівської області) у справі за позовом Заступника військо-
вого прокурора Деснянського гарнізону Гелети О.О. в інтересах
Держави в особі Остерської квартирно-експлуатаційної частини
району смт Десна Козелецького району Чернігівської області до
Оберемка Євгенія Миколайовича, Оберемок Валентини Петрівни,
Оберемка Олексія Євгеновича і Оберемка Миколи Євгеновича
про визнання осіб такими, що втратили право на користування
жилим приміщенням.

Із опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважа-
ються повідомленими про день, час і місце розгляду справи. В
разі неявки відповідачів у судове засідання справа може бути
розглянута за їхньої відсутності. 

Суддя В. В. Соловей

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50
років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Теряєвої Марини Вікто-
рівни, Теряєвої Світлани Павлівни, Теряєва Віктора
Івановича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідачі по справі Теряєва Ма-
рина Вікторівна, Теряєва Світлана Павлівна, Теряєв
Віктор Іванович (зареєстровані за адресою: м. До-
нецьк, вул. Маяк Революції, 2/2) викликаються на 02
грудня 2016 року на 14-00 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Є. В. Челюбєєв

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового

провадження. 
Підозрювана Ніколенко Вікторія Петрівна,12.10.1977

р.н., уродженка смт Ківшарівка, м. Куп’янськ Харківської
області, громадянка України, яка раніше мешкала за ад-
ресою: Харківська область, м. Куп’янськ, смт Ківшарівка,
буд. 18, кв. 80, відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135
КПК України викликається о 10 год. 30 хв. 30 листопада,
05, 09 та 15 грудня 2016 року до слідчого СВ Куп’ян-
ського ВП ГУ НП в Харківській області Редька О.Р. за ад-
ресою: Харківська область, м. Куп’янськ, вул. Харківська,
14, для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні №12012220370000317 за ч.5
ст.191 КК України. Поважні причини неприбуття особи
на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. На-
слідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями
139, 323 КПК України. 

Слідчий О.Р. Редько
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оголошення

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Він-
ниці за адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 14,
12.12.2016 року о 09.15 годині відбудеться судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Смірнова Максима Борисо-
вича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК
України.

В судове засідання викликається сторона обвинувачення, обвину-
вачений Смірнов М.Б. та захисник Прицюк В.А.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’яви-
тися до суду, просимо повідомити про причини неможливості при-
буття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Гайду
Г.В., суддів Курбатової І.Л., Бернади С.В.

Котовський міськрайонний суд Одеської області повідомляє Познанську (Ро-
дигіну-Тишкул) Наталію Олександрівну та Родигіна Олександра Олександровича
як відповідачів по цивільній справі за позовом Висоцької Ганни Антонівни до По-
знанської (Родигіна-Тишкул) Наталії Олександрівни та Родигіна Олександра Олек-
сандровича, третя особа: Висоцька Анастасія Сергіївна про визнання права
власності, про день та місце судового засідання, яке відбудеться 16 грудня 2016
року о 10 годині 30 хв. в залі судового засідання № 2 Котовського міськрайонного
суду Одеської області за адресою: 66300, Одеська область, м. Подільськ, вул. Со-
борна, 92. Котовський міськрайонний суд Одеської області пропонує відповідачам
Познанській (Родигіній-Тишкул) Наталії Олександрівні та Родигіну Олександру
Олександровичу подати пояснення, заперечення та усі наявні у них докази по
справі особисто або через представників. У разі неявки в судове засідання, справа
може бути розглянута за відсутністю відповідачів Познанської (Родигіної-Тишкул)
Наталії Олександрівни та Родигіна Олександра Олександровича та їх представника
за наявними у справі доказами. Суддя В.П. Нікітішин

Великолепетиський районний суд Херсонської області викликає як
відповідача Цапук Оксану Вікторівну, 07.10.1975 року народження, у
судове засідання під головуванням судді Гапоненка Р.В. у цивільній
справі № 649/675/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Цапук Ок-
сани Вікторівни про стягнення заборгованості, що відбудеться
06.12.2016 року о 09.00 год. Адреса суду: Херсонська область, Вели-
колепетиський район, смт Велика Лепетиха, вул. Чкалова, 7а. У разі
неявки відповідача у судове засідання, справа буде розглянута за її
відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Р.В. Гапоненко

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає
як відповідача Зубенка Миколу Феліксовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної сотні, буд 51, кв. 124)
в судове засідання по цивільній справі № 524/5998/16-ц, 2/524/2118/16 за по-
зовом Зубенко Наталії Григорівни до Зубенка Миколи Феліксовича про стяг-
нення неустойки за несплачені кошти на утримання дитини.

Судове засідання призначено на 09 год. 30 хв. 20 грудня 2016 року у при-
міщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, к. 25.

Явка до суду – обов’язкова.
У разі неявки відповідача Зубенка Миколи Феліксовича справа буде роз-

глянута за відсутності цієї особи з ухваленням відповідного рішення на підставі
наявних у справі доказів.

Вказана особа зобов’язана повідомити суд про причини неявки в судові за-
сідання та зміну місця проживання або знаходження.

Суддя С.Г. Нестеренко

Талалаївський районний суд Чернігівської області викликає в судове засідання
Лободу Людмилу Миколаївну, 03.05.1971 р.н., останнє відоме зареєстроване
місце проживання: с. Займище, вул. Шевченка, 24, Талалаївського району Черні-
гівської області, як відповідача у цивільній справі № 747/1093/16-ц за позовом
ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Лободи
Людмили Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судовий розгляд справи відбудеться о 10.00 год. 08 грудня 2016 року год. під
головуванням судді Косенко Ю.Л. в приміщенні Талалаївського районного суду
за адресою: вул. Центральна, 38, смт Талалаївка Чернігівської області. Відповідачу
необхідно з’явитись в судове засідання. В разі неявки відповідача без поважної
причини або неповідомлення суду про причину неявки, справа буде розглянута
на підставі наявних у справі доказів з винесенням заочного рішення. Відповідач
має право отримати в суді копію позовної заяви з доданими матеріалами та на-
дати суду заперечення на позов та докази на обгрунтування заперечень.

Суддя Ю.Л. Косенко

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за

адресою: вул. Грушевського, 17 в залі судових засідань № 12, 09.12.2016 року
о 12.00 годині відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Джамілова Айдера Шевкетовича у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Джамілов Айдер Шевке-
тович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, Чорноморський
р-н, с. Оленівка.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засі-
дання.

Справу розглядатиме колегія суддів у складі головуючого судді Бернади
С.В., суддів Гайду Г.В., Іванченка Я.М.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк
(Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний
банк «Український фінансовий світ» до Москаленко Ольги Євгенівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач по
справі Москаленко Ольга Євгенівна (зареєстрована за адресою: 83016,
м. Донецьк, Ленінський район, вул. Дніпродзержинська, 12/34), ви-
кликається на 15 грудня 2016 року на 09.00 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н.В. Нємиш

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 А) розглядає позовну заяву
ТОВ «Порше Мобіліті» до Тішиної Ірини Дмитрівни.

Відповідач Тішина Ірина Дмитрівна, 02.10.1983 р. н., останнє місце ре-
єстрації: Донецька область, м. Харцизьк, м-н Металургів, 1/177, виклика-
ється 12.12.2016 року о 13.40 год. до Добропільського міськрайонного суду,
каб. №14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі на-
явні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно по-
відомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у її від-
сутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення.

Суддя Хоменко Д. Є. 

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє, що судо-
вий розгляд за позовом Корнацької Клавдії Павлівни до Первомайської районної
державної адміністрації Миколаївської області, Управління Держгеокадастру у Пер-
вомайському районі Миколаївської області, Реєстраційної служби Первомайського
міськрайонного управління юстиції Миколаївської області, та 773 фізичні особи -
власники державних актів на право власності на земельні ділянки, треті особи, що
не заявляють самостійних вимог на предмет спору ТОВ «Партнер-агро» і Відділ дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб
та фізичних осіб підприємців апарату виконавчого комітету Первомайської районної
ради Миколаївської області, про визнання державних актів про право приватної
власності на земельні ділянки недійсними та скасування державної реєстрації права
власності на такі земельні ділянки, призначено на 20.12.2016 року о 10.00 годині.

У разі неявки відповідачів позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде роз-
глянутий за їх відсутності на підставі наявних у справі даних чи доказів (постанов-
лене заочне рішення). Суддя В.І. Закревський

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк
(Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний
банк «Український фінансовий світ» до Шмигіна Станіслава Борисо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпові-
дач по справі Шмигін Станіслав Борисович (зареєстрований за
адресою: 83080, м. Донецьк, Ленінський район, проспект Ленінський,
146/105) викликається на 15 грудня 2016 року на 09-30 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н. В. Нємиш

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської
області знаходиться цивільна справа № 185/8314/16-ц за позовом Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та гаран-
тія» до Шилової Тетяни Олександрівни про звернення стягнення. 

Відповідач Шилова Тетяна Олександрівна викликається у судове засі-
дання на 10:00 год. 05 грудня 2016 року у приміщенні Павлоградського
міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд.135, кабінет № 409. Суддя Перекоп-
ський М.М. У разі неможливості з’явитись на зазначену вище дату — ре-
зервна дата судового засідання 16 грудня 2016 року о 09:00 год.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідом-
леним про дату, час та місце розгляду справи. У разі неявки відповідача
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя М. М. Перекопський

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна
справа № 591/3115/16-ц, провадження № 2/591/1715/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсиббанк» до Вольвач Олександра Миколайовича,
Вольвач Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, за зустрічним позовом Крафт (Вольвач) Тетяни Миколаївни до Пуб-
лічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» про визнання поруки такою,
що припинена, справу призначено до розгляду на 13 год. 00 хв. на 26 грудня
2016 року за адресою суду: м. Суми, вул. Академічна (Першотравнева), буд.
13, каб. 505, головуючий — суддя Бурда Б. В. (р. т. 0542-600-466).

Відповідно до ст. 74 ЦПК України Зарічний районний суд м. Суми викликає
в судове засідання в якості відповідача гр. Вольвач Олександра Миколайовича,
останнє відоме місце реєстрації та проживання: вул. Д. Коротченко, буд. 41,
кв. 72, м. Суми. В разі неявки відповідача Вольвач Олександра Миколайовича
справа буде розглянута у його відсутності за наявними матеріалами в справі.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань №19, 16.12.2016
року о 10:00 годині відбудеться підготовче судове засідання у криміналь-
ному провадженні за обвинуваченням Волошка Віктора Вікторовича у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений
Волошко Віктор Вікторович та захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися
до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове
засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Курбатової
І.Л., суддів Федчишена С.А., Жмудя О.О.

Краматорський міський суд Донецької області розглядає цивільну справу
№ 234/14672/16-ц (провадження № 2/234/5900/16) за позовом Мороз Ольги
Вікторівни до Кондрахіна Андрія Валерійовича, третя особа орган опіки та
піклування Краматорської міської ради, про позбавлення батьківських прав
та стягнення аліментів. Викликаються: Кондрахін Андрій Валерійович,
23.04.1972 року народження, який проживає за адресою: м. Донецьк, вул.
Махарадзе, буд. 54, на 08.12.2016 року об 11 год. 30 хв., для участі у судо-
вому засіданні, яке відбудеться в приміщенні Краматорського міського суду
Донецької області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21, каб. № 23.

Вам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі
неможливості з’явитися до Краматорського міського суду Донецької об-
ласті, прошу повідомити про це до початку розгляду справи.

Суддя Ю. В. Фоміна

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідачів по ци-
вільній справі за провадж. 2/431/1390/16: Авдулова Юрія Івановича, який зареєс-
трований за адресою: Луганська область, м. Антрацит, смт Кріпенське, вул. Лісна,
буд.19, кв.4, Авдулова Дмитра Юрійовича, який зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Антрацит, смт Кріпенське, вул. Лісна, буд.19, кв.4, Авдулова
Петра Івановича, який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Антрацит,
смт Кріпенське, вул. Залізнична, буд.6, кв.1, у судове засідання по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк Ук-
раїни» в особі філії — Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Ав-
дулова Юрія Івановича, Авдулова Дмитра Юрійовича, Авдулова Петра Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 06 грудня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, су-
дова зала №4.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України. Суддя В. О. Озеров

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул.
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Зозулі Олександра
Миколайовича до Пилипенка Андрія Вікторовича, Андрієвської Вікторії Вікторівни
про розірвання попереднього договору купівлі-продажу та стягнення матеріаль-
ної та моральної шкоди.

Відповідачі Пилипенко А.В. та Андрієвська В.В. викликаються до каб. № 6 суду
на 05 грудня 2016 на 11 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачів повідомляємо про збільшення позовних вимог Зозулі О.М. на
272065,00 грн. та пропонуємо надати свої заперечення щодо збільшених позов-
них вимог. У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута у їх відсутності за
наявними доказами. Суддя Бєлоусов А.Є.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в су-
дове засідання на 16.12.2016 р. о 08.30 год. за адресою: Миколаївська
область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А до судді Савіна
О.І. як відповідача Ісіч Ахмета Ахметовича у цивільній справі 
№ 486/11778/16-ц за позовною заявою Ісіч Юлії Костянтинівни про ро-
зірвання шлюбу.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто без його участі за
наявними доказами у справі.

Суддя О.І. Савін

Старобільський районний суд Луганської області викликає Мирошниченка Сергія
Миколайовича, зареєстрованого за адресою: Луганська область, м. Антрацит, смт
Кам’яне, вул. Лазо, буд. 44, кв. 9, та представника Кам’янської селищної ради 
м. Антрацит Луганської області - як відповідачів у судове засідання по цивільній
справі № 2/431/1578/16 за позовом Кулі Тетяни Миколаївни про визначення додат-
кового строку для прийняття спадщини, яке відбудеться 6 грудня 2016 року о 09
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул.
Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України, при цьому за результатами розгляду справи
по суті буде винесено заочне рішення.

Голова суду О.О. Пелих

Повістка про виклик до суду 
в кримінальному провадженні. 

Охтирський міськрайонний суд Сумської області викли-
кає обвинуваченого Ємельянова Віталія Вікторовича,
05.06.1986 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Молодіжна, 43, с. Рясне, Краснопільський
район, Сумська область) у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 15 - ч. 1 ст. 258 КК
України, в підготовче судове засідання, яке відбудеться 06
грудня 2016 року о 10 год. 00 хв. Слухання кримінального
провадження відбудеться в приміщенні суду за адресою:
м. Охтирка Сумської області, вул. Незалежності, 5, під го-
ловуванням судді Олійник О.В. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтею 323 КПК України.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 5 грудня
2016 року о 08.30 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд.
28, Тихонова Андрія Дмитровича, зареєстрованого за
адресою: Донецька область, Старобешівський район,
с. Олександрівка, вул. Молодіжна, 30, як відповідача в
цивільній справі № 328/3738/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Тихо-
нова Андрія Дмитровича про стягнення заборгованості.

Суддя Погрібна О. М.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар, вул. Трифо-
нова, 22) розглядає цивільну справу за позовом Кредитна спілка «Імпульс плюс»
до Пахниць Олександра Ігоровича, Пахниць Тетяни Петрівни про розірвання кре-
дитного договору та стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі: Пахниць Олександр Ігорович, 09.03.1996 року народ-
ження, фактично мешкає: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. 30-річчя Пе-
ремоги, буд. 18, кв. 55 та Пахниць Тетяна Петрівна, 25.08.1971 року народження,
фактично мешкає: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. 30-річчя Перемоги,
буд. 18, кв. 55.

Справу призначено до розгляду на 09.00 годину 05 грудня 2016 року.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У

випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Луньова О. Г.

Втрачений диплом

спеціаліста з відзнакою

серія НК №19616580 на

ім’я Меліхова Вікторія Сер-

гіївна, виданий 12.06.2002

року Донецьким націо-

нальним університетом, 

вважати недійсним.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Зе-
новича Віктора Олександровича, 01.05.1947 р.н., Зенович
Адилину Олександрівну, 06.08.1947 р.н., Зенович Олену
Вікторівну, 27.06.1975 р.н., Зеновича Богдана Вікторовича,
14.05.1978 р.н., які зареєстровані за адресою: вул. Калми-
кова, 20, кв. 83, м. Арциз Одеської області, як відповідачів
по цивільній справі № 492/923/16-ц за позовом Арцизької
міської ради Одеської області до Зеновича Віктора Олек-
сандровича, Зенович Адилини Олександрівни, Зенович
Олени Вікторівни, Зеновича Богдана Вікторовича про ви-
знання осіб такими, що втратили право користування жит-
ловим приміщенням. Розгляд справи призначено на
01.12.2016 р. об 11 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького ра -
йонного суду Одеської області за адресою: вул. Соборна,
буд. № 29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О.М.,
тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачів у судове засідання або непо-
відомлення про причину їх неявки, справа буде розглянута
за їх відсутності за наявними у справі матеріалами.

Суддя О.М. Крутова

Арцизький районний суд Одеської області викликає Вя-
лікову Тетяну Михайлівну, 01.01.1978 р.н., Вялікову Вален-
тину Сергіївну, 24.10.1998 р.н., Вялікову Аліну
Олександрівну, 24.05. 2006 р.н., Вялікову Ганну Сергіївну,
13.12.2012 р. н., які зареєстровані за адресою: вул. Калми-
кова, 11, кв. 32, м. Арциз Одеської області, як відповідачів
по цивільній справі № 492/925/16-ц за позовом Арцизької
міської ради Одеської області до Вялікової Тетяни Михай-
лівни, Вялікової Валентини Сергіївни, Вялікової Аліни Олек-
сандрівни, Вялікової Ганни Сергіївни про визнання осіб
такими, що втратили право користування житловим при-
міщенням. Розгляд справи призначено на 01.12.2016 р. 
о 10 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Оде-
ської області за адресою: вул. Соборна, буд. № 29, м. Арциз
Одеської області, суддя Крутова О.М., тел./факс: (04845)
3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачів у судове засідання або непо-
відомлення про причину їх неявки, справа буде розглянута
за їх відсутності за наявними у справі матеріалами.

Суддя О.М. Крутова

Арцизький районний суд Одеської області викликає
Яковлєва Володимира Володимировича, 1952 р.н., Яков-
лєву Тетяну Сергіївну, 16.06.1957 р.н., Яковлєву Ольгу Во-
лодимирівну, 01.06.1980 р.н., Яковлєва Олега
Володимировича, 07.08.1977 р.н., які зареєстровані за ад-
ресою: вул. Калмикова, 19, кв. 13, м. Арциз, Одеської об-
ласті, як відповідачів по цивільній справі № 492/922/16-ц
за позовом Арцизької міської ради Одеської області до
Яковлєва Володимира Володимировича, Яковлєвої Тетяни
Сергіївни, Яковлєвої Ольги Володимирівни, Яковлєва Олега
Володимировича про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням. Розгляд
справи призначено на 05.12.2016 р. о 09 год. 30 хв. у залі
№ 1 Арцизького районного суду Одеської області за адре-
сою: вул. Соборна, буд. № 29, м. Арциз Одеської області,
суддя Крутова О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідачів у судове засідання або непо-
відомлення про причину їх неявки, справа буде розглянута
за їх відсутності за наявними у справі матеріалами.

Суддя О.М. Крутова

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення лікві-
дації ПАТ «ВіЕйБі Банк» Славкіної Марини Анатоліївни до
Байрамової Ірини Михайлівни, третя особа: Байрамова
Ольга Ільхам кизи про звернення стягнення на предмет
іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач Байрамова І.М. та третя особа: Байрамова
О.І. кизи викликаються до каб. № 6 суду на 08 грудня
2016 року на 13 годину 30 хвилин для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу та третій особі пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У разі неявки від-
повідача та третьої особи, справа буде розглянута за їх
відсутності за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А.Є.
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Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 23.12.2016 р. о 08-45 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Приватбанк» до Прокопенка
Олега Сергійовича про стягнення заборгованості.
Просимо відповідача Прокопенка Олега Сергійовича
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідача справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 23.12.2016 р. о 08-30 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Приватбанк» до Лукаша Віктора
Сергійовича про стягнення заборгованості. Просимо
відповідача Лукаша Віктора Сергійовича з’явитися
до суду на вказані дату і час. У випадку неявки від-
повідача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Хричова Павла Генна-
дійовича, 22 лютого 1976 року народження, про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 08 грудня 2016 року
о 10 годині в залі Криничанського районного суду за
адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17, Кри-
ничанського району Дніпропетровської області. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя Лісняк В.В.

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Залевського Юрія Ва-
лентиновича, 30 липня 1982 року народження, про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 08 грудня 2016 року
о 10 годині в залі Криничанського районного суду за
адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17, Кри-
ничанського району, Дніпропетровської області. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя Лісняк В.В.

Московський районний суд м. Харкова викликає
Уілсон де Карваль Елвіс Ернані в якості відповідача
по цивільній справі № 643/11111/16-ц за позовом
Уілсон де Карваль Олени Борисівни до Уілсон де
Карваль Елвіс Ернані про позбавлення права корис-
тування житловим приміщенням. Слухання справи
призначено на 20.12.2016 року на 11-30 годину в
приміщенні Московського районного за адресою: 
м. Харків, пр-т Ювілейний, 38-Є, каб. 42.

Суддя М. В. Мамалуй

Борзнянський районний суд Чернігівської області викли-
кає Нечаєву Аллу Олександрівну як відповідача у цивільній
справі № 730/1057/16-ц за позовом Публічного Акціонер-
ного Товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Нечає-
вої Алли Олександрівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яка призначена до розгляду на 09
грудня 2016 року об 11-00 год. у приміщенні Борзнянського
районного суду Чернігівської області за адресою: вул. Не-
залежності, 4, м. Борзна Борзнянського району Чернігів-
ської області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст.74 ЦПК Ук-
раїни з опублікуванням даного оголошення про виклик від-
повідач вважається належним чином повідомленим про час
і місце розгляду справи.

Суддя І.І. Тіслюк

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Токарєва Олега Вікто-
ровича, 23 серпня 1949 року народження, про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 08 грудня 2016 року
о 10 годині в залі Криничанського районного суду за
адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17, Кри-
ничанського району Дніпропетровської області. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя Лісняк В.В.

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Ткаченко Віри Васи-
лівни, 12 грудня 1974 року народження, про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 08 грудня 2016 року
о 10 годині в залі Криничанського районного суду за
адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17, Кри-
ничанського району Дніпропетровської області. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за її
відсутності.

Суддя Лісняк В.В.

Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Піть Катерину Валеріївну, 31.12.1993 р. народження, ос-
таннє відоме місце реєстрації: Одеська область, м. Чор-
номорськ, с. Малодолинське, вул. Леніна, буд. 43, кв. 1,
як відповідача в судове засідання по справі 
№ 501/2153/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Піть
Катерини Валеріївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором на 10.00 год. 12.01.2017 р. за ад-
ресою: м. Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судо-
вих засідань № 2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Т.В. Ледньова

Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Дамаскіна Сергія Зіновійовича, 20.01.1962 р.н., останнє
відоме місце реєстрації: Одеська область, м. Чорно-
морськ, с. Олександрівка, вул. Леніна, буд. 13, кв. 32, як
відповідача в судове засідання по справі № 501/1074/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПРИВАТБАНК» до Дамаскіна Сергія Зіно-
війовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором на 14.30 год. 13.12.2016 р. за адресою: м.
Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засідань
№ 2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т.В. Ледньова

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «КБ
«Український Фінансовий Світ» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідач Мирошніченко Катерина Олександрівна
викликається на 20 грудня 2016 року о 08:30 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова C.M.

Деснянський районний суд м. Києва викликає від-
повідача Руднєва Дмитра Олексійовича, 28.07.1971
року народження, який зареєстрований за адресою:
м. Київ, пр. Лісовий, 19, кв.10, в судове засідання,
призначене на 14-30 год. 19 січня 2017 року по ци-
вільній справі за позовом Руднєвої К.С. до Руднєва
Д.О. про розірвання шлюбу. Адреса суду: м. Київ, 
пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 36.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Клочко І. В.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає у
якості відповідача Крохіна Андрія Миколайовича,
02.05.1979 р.н., в судове засідання по цивільній
справі № 426/8636/16-ц за позовом Ліхачової Олени
Олександрівни до Крохіна Андрія Миколайовича про
надання дозволу на виїзд дитини за кордон без
згоди батька, що відбудеться 08 грудня 2016 року о
10-30 год. У разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Черкаський районний суд Черкаської області викли-
кає в судове засідання Краснікова Володимира Мико-
лайовича, останнє місце проживання: с. Дубіївка, вул.
Шевченка, 92 Черкаського району Черкаської області по
цивільній справі за позовом ПАТ «СК УНІКА» до Красні-
кова Володимира Миколайовича про відшкодування ма-
теріальної шкоди, завданої в результаті ДТП в порядку
регресу.

Засідання відбудеться 12 грудня 2016 року о 09 год.
10 хв. в приміщенні Черкаського районного суду за ад-
ресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, в кабінеті 115. Явка
обов’язкова, в разі неявки справа буде розглядатися без
участі відповідача.

Суддя О. А. Смоляр

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача — Сафро-
нову Тетяну Василівну м. Ровеньки у справі за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДТЕК Ровенькиантрацит» про стягнення недостачі
на 16 грудня 2016 року на 10 годину 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Чернівецький районний суд Вінницької області (вул.
Леніна, 20 с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької
області) викликає в якості відповідача Стрілець Олексан-
дра Олександровича у цивільній справі № 150/561/16-ц
(головуючий суддя Кушнір Б.Б.) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Стрілець Олександра Олександровича
про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину 00
хвилин 06 грудня 2016 року за вищевказаною адресою.
В разі неявки до суду справу може бути розглянуто у
його відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Кушнір Б.Б.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Марінакіс Анастасіос, 29.06.1946 р. н., в су-
дове засідання на 19.12.2016 року о 10-00 год. за
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5 а, зал 213, для
участі у цивільній справі за позовом Марінакіс О. В.
до Марінакіс Анастасіос про розірвання шлюбу. У
разі неявки відповідача до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням та справу
буде розглянуто по суті за наявними в справі мате-
ріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Новоайдарський районний суд викликає Дмит-
рієва Андрія Олександровича в судове засідання з
цивільної справи за позовом Дмитрієвої Є.М. до
Дмитрієва А.О. про позбавлення батьківських прав,
третя особа: Служба у справах дітей Новоайдарської
РВЦА, що відбудеться 05 грудня 2016 року о 09.30
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О.М. Іванова

Царичанський районний суд Дніпропетровської області
викликає в судове засідання Войченка Валерія Миколайо-
вича (адреса реєстрації: вул. Гоголя, 24, с. Ляшківка Цари-
чанського району Дніпропетровської області) як
відповідача в цивільній справі № 196/989/16-ц за позовом
Войченко Алли Григорівни про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням. Су-
довий розгляд відбудеться 19 грудня 2016 року о 15 год.
00 хв. в приміщенні Царичанського районного суду Дніп-
ропетровської області (51000, смт Царичанка, вул. Теат-
ральна, 14а, Дніпропетровської області).

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності від-
повідача.

Суддя Ю.О. Бойко

Святошинський районний суд м. Києва (03148, м.
Київ, вул. Я. Коласа, 25) викликає Муттакі Есседіка,
який зареєстрований за адресою: м. Київ, бул. Ро-
мена Роллана, 13, кв. 66, відповідачем у цивільній
справі за позовом Кудінової Вікторії Євгенівни на
22.12.2016 року о 09 год. 25 хв.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглядатися
за відсутності відповідача за наявними у справі до-
казами.

Суддя В.В. Макаренко

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом Тарасова Артема Андрійовича до Тара-
сової Дар’ї Володимирівни про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Тарасова Дар’я Володимирівна,
20.08.1992 року народження, місце реєстрації: 85670, До-
нецька область, м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 36, кв.
51.

Справу призначено до розгляду на 09.15 годину 05
грудня 2016 року.

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

Суддя Луньова О.Г.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Байденко Аллу Михайлівну як відповідача
у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№ 420/1921/16-ц за позовом ТОВ «Порше Мобіліті»
до Байденко A.M. про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 09 грудня 2016 року об 11 год. 00 хв.
(резервна дата судового засідання 15 грудня 2016
року о 09 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт
Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д.С. Тарасов

У Шацький районний суд Волинської області за
адресою: вул. 50 років Перемоги, 6 б, смт Шацьк
Шацького району Волинської області на 12.00 год.
12.12.2016 року як відповідач у справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Шевчика Віктора Григоро-
вича про стягнення заборгованості викликається
Шевчик Віктор Григорович.

Відповідач має право подати свої докази чи запе-
речення з приводу позовних вимог чи повідомити
суд про них.

У разі неявки відповідача справа буде розгляда-
тися за його відсутності.

Суддя Н.В. Жевнєрова

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті повідомляє, що судове засідання по справі 
№ 362/5194/16 за позовом Бургомістренко Марга-
рити Миколаївни до Бургомістренка Андрія Анатолі-
йовича, Приватного підприємства «Спарта К» про
вчинення певних дій для запобігання порушення
права власності, призначене на 19.12.2016 року на
14.00 год. в приміщенні суду по вул. Шевченка, 8 в
м. Васильків Київської області, кабінет №26.

Явка відповідачів до суду є обов’язкова.
В разі неявки відповідачів в судове засідання

справа буде розглянута в їх відсутності.
Суддя Ю.Л. Грибанова

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі 2-1611/16 за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Ковалевського Романа Володимировича
про стягнення заборгованості на 19 грудня 2016 року
на 09 годину 20 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Висоцької Г.В. в приміщенні Обухівського ра -
йонного суду Київської області, що розташоване за
адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута у його відсутність на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Г.В. Висоцька

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Кочину Ларису Василівну, яка мешкає: Лу-
ганська область, м. Антрацит, вул. Харківська, 24, як
відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 431/5051/16-ц за позовом Кочин В.В. до Кочиної
Л.В. про розірвання шлюбу, що відбудеться
05.12.2016 р. о 08.45 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул.
Миру, 38а. У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.В. Кудрявцев

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по цивільній справі
№ 409/1263/16-ц за позовом Дупікова Сергія Миколайо-
вича до Дупікової Анни Анатоліївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 12.12.2016 року о 13.30
год. (резервна дата на 26.12.2016 год. о 13.30 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Дупікова Анна Анатоліївна,
останнє місце реєстрації: вул. Крупської, буд. 28, кв. 62, м.
Лутугине Луганської області.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Червоноградський міський суд Львівської області ви-
кликає як відповідача Маркевич Крістіну Сергіївну в су-
дове засідання у цивільній справі за позовом Маркевича
Тараса Івановича до Маркевич Крістіни Сергіївни про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 13.12.2016 року об
11.30 год. у приміщенні суду за адресою: вул. Св. Воло-
димира, 15, м. Червоноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Рудаков Д.І.
У випадку неявки Маркевич Крістіни Сергіївни відпо-

відно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України суд розглядатиме
справу за її відсутності на підставі наявних у матеріалах
справи даних та доказів.

Суддя Д.І. Рудаков

Дарницький районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Мірошниченко Наталію Вікторівну, 1982 р.н., в
судове засідання на 14.12.2016 року о 10.30 год. за ад-
ресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 213, для участі у
цивільній справі за позовом Мірошниченко О.В. до Мі-
рошниченко Н.В., третя особа: Орган опіки та піклування
Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації
про позбавлення батьківських прав та стягнення алімен-
тів.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням та справу буде
розглянуто по суті за наявними в справі матеріалами.

Суддя М.Л. Парамонов

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Ключанова Сергія Олександровича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Ключанов Сергій Олександрович виклика-
ється до каб. № 18 суду на 08 грудня 2016 року на 08 го-
дину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута за його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О.В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Сайфудінової Олени Вікторівни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачка Сайфудінова Олена Вікторівна виклика-
ється до каб. № 18 суду на 08 грудня 2016 року на 08 го-
дину 45 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О.В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Іваніва Максима Руслановича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач Іванів Максим Русланович викликається
до каб. № 18 суду на 08 грудня 2016 року на 08 годину
00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута за його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О.В.
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погоДА НА зАвтРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 30 ЛИСТОПАДА

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська -3      -8      +2     -3
Кіровоградська -3      -8      +2     -3
Полтавська -5   -10      +2     -3
Дніпропетровська -5   -10        0     -5
Одеська -2      -7        0    +5
Миколаївська -3      -8      -2    +3
Херсонська -4      -9      -2    +3
Запорізька -5   -10        0     -5
Харківська -8   -13      -1     -6
Донецька -6   -11        0     -5
Луганська -8   -13      -2     -7
Крим -3      -8      -2    +3
Київ -4      -6      -1    +1

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

«Дитятко» голосно
заявило про себе 
у Страсбурзі

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ЄВРОДИПЛОМАТІЯ МОЛОДШАЄ. Те, що подекуди не одразу вда-
ється дорослим, легко і без надмірних зусиль роблять діти. Як-от юні
журналісти — переможці  номінації «Місцеве самоврядування — це
ми!» Міжнародного дитячого телевізійного фестивалю «Дитятко». Їм
випала честь стати учасниками Всесвітнього форуму демократії, що
цього місяця відбувся у французькому Страсбурзі.

Українські старшокласники гідно представляли нашу країну  на пле-
нарних засіданнях та круглих столах, де обговорювали глобальні сві-
тові тенденції в освіті й демократії, зокрема партисипативній,  та участі
молоді в житті своєї громади. Вони дізналися багато нового про важ-
ливість активної громадянської позиції, запобігання  корупції, роль со-
ціальних медіа тощо від промовців з Європи, Азії, Африки, США.

Зауважимо, що навчальний візит до штаб-квартири Ради Європи
став престижною нагородою для чотирьох команд, котрих суворе про-
фесійне журі виокремило з-поміж фіналістів творчого змагання, яке
вже чотири роки поспіль підтримує Програма РЄ «Децентралізація і
регіональна консолідація в Україні».

Їм поталанило побувати в  Палаці Європи, Європарламенті, Євро-
пейському суді з прав людини, інших  важливих міжнародних інститу-
ціях, взяти інтерв’ю у керівників Ради Європи, учасників Всесвітнього
форуму демократії, пересічних громадян на вулицях і площах старо-
винного Страсбурга.

Таких українців — юних, талановитих, освічених, з умінням спілку-
ватися іноземною —  всюди сприймали привітно, з теплою усмішкою.
Можливо, вони переконливіше за окремих політиків і дипломатів реп-
резентували свою відданість  демократичним цінностям, верховен-
ству права та прав людини — справжнє європейське обличчя нової
України. 

Павло ЛАРІОНОВ
для «Урядового кур’єра»

Народне прислів’я каже:
«Грудень рік завершує і

ворота зимі відчиняє». З цьо-
го місяця завше починається
наступ зими. Щоправда, цьо-
го року ворота студеній гості
відчинив листопад. Раптовий
снігопад з буревіями наробив
багато шкоди, але швидко
утихомирився. Оскільки сніг
випав на ще теплу землю, то
й зник без сліду за кілька
днів.

Що очікувати нам від цьо-
горічної зими і якою вона бу-
де,  починайте спостерігати за
станом погоди вже з 1 грудня
— на Платона і Романа. За на-
родними прикметами, який
перший день грудня, така й
зима.  Уранці тепло —  поча-
ток зими м’який; опівдні мо-
розець — зима нестійка; на
ніч вітер з морозом — зима
буде холодною та сніжною. 

Знаковими для спостере-
жень за станом погоди,  про-
гнозами на майбутнє у грудні
старі люди здавна вважають
і такі релігійні свята: Введен-
ня до храму Пресвятої Бого-
родиці (4), Катерини (7), Ан-
дрія Первозваного (13),  Ми-
колая Чудотворця (19). 

Свято Введення у народі
ще називають Видінням. Цьо-
го дня Господь нібито відпус-
кає праведні душі на землю,
щоб вони могли подивитися
на своє тіло,  «повидіти», чи
шанобливо доглядають місце
його поховання рідні. Тому не
слід копати землю, м’яти льон
чи коноплі, рубати або різати
дрова, «бо можна поранити
душі покійних». 

Цього дня старим і кволим
людям не слід відвідувати су-
сідів, щоб у новому році до
них не прийшла якась біда.

До цього свята слід завер-
шити всю роботу в господар-
стві. Настала пора перепо-
чинку перед початком нового
трудового року. Якщо цього
дня відлига, приморозків чи
морозів не буде до Варвари
(17). «Скільки на Введення
води — стільки на Юрія-
Весняного трави», — каже
народне прислів’я. Якщо
день видасться морозним, то
до кінця місяця буде холод-
но.

В Україні день пам’яті ве-
ликомучениці Катерини на-
зивають святом дівочої долі.
Мудру боговірну жінку стра-
тили за віру 373 року. Єги-
петські християни поховали
її в монастирі на Синайській
горі. На Катерини дівчата во-
рожать на долю. У садку слід
зламати гілочку вишні й по-
ставити у воду на підвіконня.
Якщо до Меланки (13.01) гі-
лочка розквітне, на дівчину
чекає щаслива доля. Якщо ж
гілочка зав’яне — доля обми-
не. На вечорниці дівчата го-

тують борщ і кашу, пригоща-
ють парубків. Можна жарту-
вати і співати. Танцювати
гріх, бо піст.

Якщо цього дня відлига й
туман, то морозів не буде до
кінця місяця. Однак народне
прислів’я застерігає: «Від
Катерини зима візьме як не
голодом, то холодом».   

Андрія Первозваного —
парубоцьке свято, продов-
ження зимових вечорниць.
Якщо на Катерини складчи-
ну робили дівчата, то на Ан-
дрія — парубки. Дівчата

пов’язують своїм обранцям
колодки — обрядові вишиті
хустини. До Великодня така
пара має визначитися з од-
руженням. Цього дня жін-
кам не можна шити й пряс-
ти. Увечері починаються во-
рожіння на заміжжя.
Пам’ятаю, мої сестри вибіга-
ли до воріт і гукали: «Ау, ау!
Де собака загавкає — туди
заміж піду!» Хата наша
стояла в кінці села, тож двом
сестрам собаки озвалися з
одного боку вулиці. У той бік
вони й вийшли заміж. А

меншій Марії собака не оз-
вався. Вийшла вона заміж за
луганця.

На Андрія господарі ходи-
ли до річки «слухати воду».
Якщо вода тече поволі, тихо
— зима буде лагідною, мало -
сніжною; якщо течія швид-
коплинна, гомінка —  докуча-
тимуть заметілі; якщо йтиме
сніг — зима буде теплою.

Святого Миколая Чудо -
творця вважають другим піс-
ля Бога заступником усіх бід-
них і знедолених, хто подоро-
жує землею й водою. У сімей-
ному колі батьки традиційно
обдаровують дітей гостинця-
ми. Благодійні організації й
меценати відвідують цього
дня з подарунками дошкільні
дитячі заклади,   сиротинці,
лікарні. Мабуть, робити такі
візити слід не лише раз на рік,
на Миколая. Згадую, як у да-
лекому дитинстві я й три мої
сестрички статечно сідали на
лаві під образами, а тато,
одягнувшись у вивернутий
кожух, заходив  із сіней до
хати з полотняною торбиною
в руках і обдаровував нас
бубликами, горішками, яблу-
ками і карамельками. Мама
приказувала: «Це подарунки
від Святого Миколая.  Будьте
слухняними і поважайте
старших, а Святий Миколай
оберігатиме вас від усілякого
лиха».

Про що нам нині просити
святого заступника? Кожна
українська сім’я живе у три-
возі за майбутнє держави, ді-
тей та онуків. Захисти нас,
святий Чудотворцю, від ук-
раїноненависника-агресора.
Пошли на його хвору голову
всі біди і людське горе мате-
рів, удів і дітей-сиріт, усіх
жертв розв’язаної проти нас
загарбницької  війни, вчини
над нашими ворогами суд
праведний за гріхи їхні.  

Нехай  рік новий принесе
Україні мир, спокій і злагоду!

Який перший день грудня,
така й зима  
ОчікуВання. Нехай рік новий принесе Україні мир, 
спокій і злагоду!

НАШ КАЛЕНДАР
1 грудня — День працівників прокуратури; Всесвітній

день боротьби зі СНІДом
2 грудня — Міжнародний день  боротьби за скасуван-

ня рабства
3 грудня — Міжнародний день людей з обмеженими

можливостями
4 грудня — Введення до храму  Пресвятої Богородиці.

Третя Пречиста
5 грудня — День працівників статистики; Міжнародний

день добровольців заради економічного і
соціального розвитку; Всесвітній день
ґрунтів

5—11 грудня — Всеукраїнський тиждень права
6 грудня — День Збройних сил України
7 грудня — День місцевого самоврядування; Міжна-

родний день цивільної авіації
9 грудня — Міжнародний день боротьби з корупцією
11 грудня — День благодійництва; Міжнародний день

гір
12грудня — День сухопутних  військ України
13 грудня — Апостола  Андрія Первозваного
14 грудня — День вшанування учасників ліквідації на-

слідків аварії на Чорнобильській АЕС
15 грудня — День працівників суду
17 грудня — День працівників Державної виконавчої

служби
18 грудня — Міжнародний день мігрантів
19 грудня — День адвокатури; Свято Миколая Чудо -

творця
20 грудня — День поліції; Міжнародний день людської

солідарності
22 грудня — День енергетика; День працівників дипло-

матичної служби
24 грудня — День працівників архівних установ
25 грудня — Різдво за григоріанським календарем
31 грудня — Зустріч Нового року
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Втрачене Свідоцтво
про реєстрацію 

ПРЕДСТАВНИЦТВА 
«ЧЖЕЦЗЯН КАЙСІЯ ІНТЕРНЕШНЛ КО., ЛТД», 

Реєстраційний номер N:ПІ — 3319, 
Київ, 5 липня 2004, 

вважати недійсним.
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Сніг, який випав на початку цього тижня, можна вважати перехідним — осінньо-зимовим


