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Постанова Верховної Ради України
«Про Звернення Верховної Ради України
до держав — партнерів України щодо визнання
Голодомору 1932-1933 років в Україні
злочином геноциду Українського народу»

СЕРЕДА, 21 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

Олександр данилюк:
«ПриватБанк»
відновив платежі
фізичних осіб —
підприємців
і юридичних осіб,
як і передбачалося».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Міна уповільненої
дії вже працює
Фото з сайту blogspot.com

ЦИТАТА ДНЯ

Значну допомогу у реформуванні
місцевого самоврядування в
Україні надає ЄС. Про це «УК»
розповідає представник ЄС
в Україні Беренд де Гроот

Міністр фінансів про стабілізацію роботи фінустанови
після її націоналізації

Країна споживатиме
дедалі менше газу
ПРОГНОЗ. Міністерство енергетики та вугільної промисловості оприлюднило проект Енергетичної стратегії України до 2035
року та довідкові матеріали до нього на своєму офіційному сайті.
Так, згідно з документом, передбачено завершити інтеграцію
вітчизняного ринку електроенергії в ринок країн Євросоюзу до
кінця 2022 року. Цього року вітчизняний експорт України у Європейську мережу системних операторів передачі електроенергії
(ENTSO-E) обмежено 0,8 мільйона кВт генеруючих потужностей
«Бурштинського острова». За успішної підготовки Україна може
вступити в ENTSO-E вже у 2021 році. Тобто напередодні відключення АЕС у Німеччині.
Спрогнозовано також скорочення до 2025 року в Україні попиту на природний газ, повідомляє УНІАН. Йдеться про 11%, тобто
до 30 мільярдів кубометрів. Основний вплив на динаміку попиту
матиме незначне зростання споживання промисловістю, зниження споживання природного газу у сфері теплопостачання і споживання населенням завдяки заходам з енергоефективності (з
18 до 12—13 мільярдів кубів за оптимістичним та базовим сценаріями).

ЦИФРА ДНЯ
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2 157 жінок
отримали цього року, згідно
з Указом Президента,
почесне звання «Мати-героїня»

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА. Внаслідок тривалих бойових дій

та пошкодження підприємств зі шкідливим виробництвом
на Донбасі виникає реальна загроза техногенної катастрофи

Були напрямки — будуть сучасні євроавтостради
ІНФРАСТРУКТУРА. 2017-й стане роком будівництва доріг, проте два закони,

необхідні для прискореного розвитку галузі, почнуть діяти лише з 2018-го
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
втомобільні шляхи для
будь-якої країни — це не
лише дороги, це ще й транспортні коридори та засоби «особливого спілкування», завдяки яким

А

відбувається життєдіяльність
бізнесу та пересічних громадян.
Це — фактично обличчя держави.
Яким же чином розвивалися в
2016-му та розвиватимуться в
2017-му році дорожнє будівництво та реконструкція? Чи отри-

має наша країна осучаснене обличчя завдяки новим автошляхам?
Спершу слід нагадати, що одне
робоче місце у сфері будівництва
автошляхів створює 3—5 нових
робочих місць у суміжних галузях — машинобудуванні, про-

мисловості будівельних матеріалів, автобізнесі, логістиці тощо. І
таким чином завдяки розвиткові
автодорожнього будівництва та
реконструкції доріг розвиваються й інші сектори економіки, вона
значно пожвавлюється. Звісно,
що в такому разі до державного

бюджету надходитимуть значно більші кошти, а пересічні громадяни житимуть краще. Це
прекрасно розуміли в будь-які
часи керівники держав та
імперій, починаючи зі стародавнього Риму. Настав
час і для України.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 20 грудня 2016 року
4 820103 080022

USD 2639.6034
EUR 2750.9947
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 4.2717
за 10 рублів

/ AU 299924.94

AG 4223.37
PT 238620.15
за 10 тройських унцій

PD 181604.71
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА
«Олег Степанович Лозовський проти України та 2 інші заяви»
(Oleg Stepanovich LOZOVSKOY against Ukraine and 2 other applications)
(Заява № 68236/10 та 2 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних проваджень і відсутність в національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту.
Європейський суд з прав людини (далі - Європейський суд) отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких заявники погодились відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів,
викладених у цих заявах, в обмін на зобов’язання Уряду України сплатити їм
відшкодування.
Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європейський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на
повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не
знайшов підстав для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити заяви з реєстру.
За цих підстав суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ Суду відповідно до статті 39 Конвенції».
СПРАВА
«Любомир Костянтинович БУНЯК проти України та 3 інші заяви»
(Lyubomyr Kostyantynovych BUNYAK against Ukraine and 3 other applications)
(Заява № 44088/12 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту.
Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі
- Уряд) повідомив Європейський суд про односторонні декларації з метою врегулювання питань, які порушувались цими заявами. Урядом також було запропоновано Європейському суду вилучити заяви з реєстру справ відповідно до
статті 37 Конвенції в обмін на виплату заявникам відшкодування. Європейський
суд не отримав відповіді заявників про прийняття умов односторонньої декларації.
З огляду на характер визнань, які містяться в деклараціях Уряду, а також
запропоновану суму відшкодування, яка є співмірною із сумами, що присуджуються у подібних справах. Європейський суд вирішив, що подальший розгляд цих заяв є невиправданим.
За цих підставсуд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Бере до уваги умови декларацій Уряду держави-відповідача та засоби забезпечення дотримання зазначених у них зобов’язань;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту
1 статті 37 Конвенції».
СПРАВА
«Євгенія Григорівна ПЕТРЕНКО проти України та 6 інших заяв»
(Yevgeniya Grigoryevna PETRENKO against Ukraine and 6 other applications)
(Заява № 7581/05 та 6 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність в національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту.
Європейський суд з прав людини (далі - Європейський суд) отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких заявники погодились відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів,
викладених у цих заявах, в обмін на зобов’язання Уряду України сплатити їм
відшкодування.
Скарги другої та третьої заявниць у заяві № 21822/10 Європейський суд визнав неприйнятними.
Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європейський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на
повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не
знайшов підстав для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити справи з реєстру.
За цих підстав суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити відповідно до статті 39 Конвенції з реєстру справ суду
заяви за скаргами на надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність
у національному законодавстві будь-якого ефективного засобу юридичного
захисту за виключенням скарг другої та третьої заявниць у заяві № 21822/10;
Оголошує решту скарг у заяві № 21822/10 неприйнятними.»
СПРАВА
«Валентина Федорівна ДОВГАЛЕЦЬ проти України та 6 інших заяв»
(Valentyna Fedorivna DOVGALETS against Ukraine and 6 other applications)
(Заява № 1434/08 та 6 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність в національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту.
Європейський суд з прав людини (далі - Європейський суд) отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких заявники погодились відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів,
викладених у цих заявах, в обмін на зобов’язання Уряду України сплатити їм
відшкодування моральної та матеріальної шкоди, а також судових та інших витрат.
Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європейський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на
повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не
знайшов підстав для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити справи з реєстру.
За цих підстав суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ суду справи відповідно до статті 39
Конвенції».
СПРАВА
«Юрій Валерійович БАБІЙ проти України та 3 інші заяви»
(Yuriy Valeriyovych BABIY against Ukraine and 3 other applications)
(заява № 9110/08 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту.
Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі
- Уряд) повідомив Європейський суд з прав людини (далі - Європейський суд)
про односторонні декларації з метою врегулювання питань, які порушувались
цими заявами. Урядом також було запропоновано Європейському суду вилучити заяви з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції в обмін на виплату
заявникам відшкодування.
Європейський суд не отримав відповіді заявників про прийняття умов односторонньої декларації.
З огляду на характер визнань, що містились в деклараціях Уряду, а також
запропоновану суму відшкодування, яка є співмірною із сумами, що присуджуються у подібних випадках, Європейський суд дійшов висновку, що подальший розгляд цих заяв є невиправданим.
За цих підстав суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;

Бере до уваги умови декларацій Уряду держави-відповідача та засоби забезпечення дотримання зазначених у них зобов’язань;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту
1 статті 37 Конвенції».

СПРАВА
«Василь Іванович ШУБЕЛІК проти України та 6 інших заяв»
(Vasiliy Ivanovich SHUBELIK against Ukraine and 6 other applications)
(Заява № 22328/08 та 6 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність в національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту.
Європейський суд з прав людини (далі - Європейський суд) отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких заявники погодились відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів,
викладених у цих заявах, в обмін на зобов’язання Уряду України сплатити їм
відшкодування.
Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європейський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на
повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не
знайшов підстав для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити справи з реєстру.
За цих підстав Суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити з реєстру справ Суду справи відповідно до статті 39 Конвенції».
СПРАВА
«Ніна Семенівна АРХИПОВА проти України та 7 інших заяв»
(Nina Semenovna ARKHIPOVA against Ukraine and 7 other applications)
(заява № 31431/08 та 7 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту.
Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі
- Уряд) повідомив Європейський суд з прав людини (далі - Європейський суд)
про односторонні декларації з метою врегулювання питань, які порушувались
цими заявами. Урядом також було запропоновано Європейському суду вилучити заяви з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції в обмін на виплату
заявникам відшкодування моральної та матеріальної шкоди, а також судових
та інших витрат.
Європейський суд не отримав відповіді заявників про прийняття умов односторонньої декларації.
З огляду на характер визнань, що містились в деклараціях Уряду, а також
запропоновану суму відшкодування, яка є співмірною із сумами, що присуджуються у подібних випадках, Європейський суд дійшов висновку, що подальший розгляд цих заяв є невиправданим.
За цих підстав суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Бере до уваги умови декларацій Уряду держави-відповідача в частині, що
стосується надмірної тривалості цивільних проваджень та відсутності у національному законодавстві ефективного засобу юридичного захисту, та засоби
забезпечення дотримання зазначених у них зобов’язань;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту
1 статті 37 Конвенції;
Оголошує решту скарг у заяві неприйнятними».
СПРАВА
«Сергій Григорович БАРАБАШ проти України та 6 інших заяв»
(Sergiy Grygorovych BARABASH against Ukraine and 6 other applications)
(заява № 24338/08 та 6 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних проваджень та відсутність у національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту. У заяві № 26614/08 заявник також
скаржився за іншими положеннями Конвенції.
Після невдалих спроб досягти дружньою врегулювання Уряд України (далі
- Уряд) повідомив Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд)
про односторонні декларації з метою врегулювання питань, які порушувались
цими заявами. Урядом також було запропоновано Європейському суду вилучити заяви з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції в обмін на виплату
заявникам відшкодування.
Європейський суд не отримав відповіді заявників про прийняття умов односторонньої декларації.
З огляду на характер визнань, що містились в деклараціях Уряду, а також
запропоновану суму відшкодування, яка є співмірною із сумами, що присуджуються у подібних випадках, Європейський суд дійшов висновку, що подальший розгляд цих заяв є невиправданим.
За цих підстав суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Бере до уваги умови декларацій Уряду держави-відповідача та засоби забезпечення дотримання зазначених у них зобов’язань;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту
1 статті 37 Конвенції».
СПРАВА
«Володимир Семенович ТОРОШ проти України та 3 інші заяви»
(Volodymyr Semenovych TOROSH against Ukraine and 3 other applications)
(заява № 4682/09 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту.
Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі
- Уряд) повідомив Європейський суд з прав людини (далі - Європейський суд)
про односторонні декларації з метою врегулювання питань, які порушувались
цими заявами. Урядом також було запропоновано Європейському суду вилучити заяви з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції в обмін на виплату
заявникам відшкодування.
Європейський суд не отримав відповіді заявників про прийняття умов односторонньої декларації.
З огляду на характер визнань, що містились в деклараціях Уряду, а також
запропоновані суми відшкодувань, які є співмірними із сумами, що присуджуються у подібних випадках, Європейський суд дійшов висновку, що подальший
розгляд цих заяв є невиправданим.
За цих підстав суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Бере до уваги умови декларацій Уряду держави-відповідача та засоби забезпечення дотримання зазначених у них зобов’язань;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту
1 статті 37 Конвенції».
СПРАВА
«Сергій Васильович ГОДНЯ проти України та 2 інші заяви»
(Sergiy Vasylyovych GODNYA against Ukraine and 2 other applications)
(Заява № 9638/09 та 2 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень і відсутність в національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту.

Європейський суд з прав людини (далі - Європейський суд) отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору, відповідно до яких заявники погодились відмовитись від будь-яких подальших скарг проти України щодо фактів,
викладених у цих заявах, в обмін на зобов’язання Уряду України сплатити їм
відшкодування.
Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європейський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на
повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не
знайшов підстав для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити справи з реєстру справ.
За цих підстав суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ відповідно до статті 39 Конвенції».

СПРАВА
«Валентина Петрівна РУДЕНКО проти України та 4 інші заяви»
(Valentyna Petrivna RUDENKO against Ukraine and 4 other applications)
(Заява № 9784/09 та 4 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних проваджень і відсутність в національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту. В деяких скаргах заявники також
скаржились за іншими положеннями Конвенції. Беручи до уваги схожість предмету заяв. Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) вирішив розглянути їх одночасно в одному рішенні.
Європейський суд отримав декларації щодо дружнього врегулювання спору,
відповідно до яких заявники погодились відмовитись від будь-яких подальших
скарг проти України щодо фактів, викладених у цих заявах, в обмін на зобов’язання Уряду України сплатити їм відшкодування моральної та матеріальної
шкоди, а також судових та інших витрат.
Взявши до уваги факт досягнення сторонами дружнього врегулювання, Європейський суд дійшов висновку, що таке врегулювання спору ґрунтується на
повазі до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї, та не
знайшов підстав для подальшого розгляду заяв. Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити справи з реєстру справ.
За цих підстав суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Вирішує вилучити справи з реєстру справ суду відповідно до статті 39 Конвенції».
СПРАВА
«Катерина Іванівна ВАРВАНСЬКА проти України та 3 інші заяви»
(Yekaterina Ivanovna VARVANSKAYA against Ukraine and 3 other applications)
(заява № 19708/09 та 3 інші заяви)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту.
Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі
- Уряд) повідомив Європейський суд з прав людини (далі - Європейський суд)
про односторонні декларації з метою врегулювання питань, які порушувались
цими заявами. Урядом також було запропоновано Європейському суду вилучити заяви з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції в обмін на виплату
заявникам відшкодування.
Європейський суд не отримав відповіді заявників про прийняття умов односторонніх декларацій.
З огляду на характер визнань, що містились в деклараціях Уряду, а також
запропоновану суму відшкодування, яка є співмірною із сумами, що присуджуються у подібних випадках, Європейський суд дійшов висновку, що подальший розгляд цих заяв є невиправданим.
За цих підстав суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Бере до уваги умови декларацій Уряду держави-відповідача та засоби забезпечення дотримання зазначених у них зобов’язань;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту
1 статті 37 Конвенції».
СПРАВА
«Валерій Анатолійович ТРЕЩЕВ проти України та 6 інших заяв»
(Valeriy Anatolyevich TRESHCHEV against Ukraine and 6 other applications)
(заява № 55936/09 та 6 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість кримінальних проваджень та відсутність у національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту. У заяві № 47935/10 заявник також
скаржився за іншими положеннями Конвенції.
Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі
- Уряд) повідомив Європейський суд з прав людини (далі - Європейський суд)
про односторонні декларації і метою врегулювання питань, які порушувались
цими заявами. Урядом також було запропоновано Європейському суду вилучити заяви з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції в обмін на виплату
заявникам відшкодування моральної та матеріальної шкоди, а також судових
та інших витрат.
Європейський суд не отримав відповіді заявників про прийняття умов односторонніх декларацій.
З огляду на характер визнань, що містились в деклараціях Уряду, а також
запропоновані суми відшкодувань, які є співмірними із сумами, що присуджуються у подібних випадках, Європейський суд дійшов висновку, що подальший
розгляд цих заяв є невиправданим.
За цих підстав суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Бере до уваги умови декларацій Уряду держави-відповідача та засоби забезпечення дотримання зазначених у них зобов’язань;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту
1 статті 37 Конвенції».
СПРАВА
«Олег Миколайович ВІЛЬХОВСЬКИЙ проти України та 7 інших заяв»
(Oleg Nikolayevich VILKHOVSKIY against Ukraine and 7 other applications)
(заява № 59255/09 та 7 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 29 вересня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну тривалість цивільних проваджень та відсутність у національному законодавстві
ефективного засобу юридичного захисту.
Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі
- Уряд) повідомив Європейський суд з прав людини (далі - Європейський суд)
про односторонні декларації з метою врегулювання питань, які порушувались
цими заявами. Урядом також було запропоновано Європейському суду вилучити заяви з реєстру справ відповідно до статті 37 Конвенції в обмін на виплату
заявникам відшкодування.
Європейський суд не отримав відповіді заявників про прийняття умов односторонньої декларації.
З огляду на характер визнань, що містились в деклараціях Уряду, а також
запропоновану суму відшкодування, яка є співмірною із сумами, що присуджуються у подібних випадках, Європейський суд дійшов висновку, що подальший розгляд цих заяв є невиправданим.
За цих підстав суд одноголосно:
«Вирішує об’єднати заяви;
Бере до уваги умови декларацій Уряду держави-відповідача та засоби забезпечення дотримання зазначених у них зобов’язань;
Вирішує вилучити заяви з реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту
1 статті 37 Конвенції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Клюкіна Марка Ігоровича як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/5477/15-ц за позовною заявою Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба
до Клюкіна Марка Ігоровича про стягнення суми витрат,
пов’язаних з утриманням у Харківському університеті
повітряних сил, що відбудеться 20 січня 2017 року о
10.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Мордовцева Дмитра Анатолійовича в судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом Мірошніченко Наталії Вікторівни
про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться
26.01.2017 року о 13 годині 00 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на
вказане судове засідання суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Д. Б. Баронін
Суддя P. P. Потапенко

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Ігнатенко Наталію Олександрівну як відповідачку
в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/2117/16-ц (провадження №2/420/1008/16) за позовом Ігнатенка Романа Дмитровича до Ігнатенко Наталії
Олександрівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться
28 грудня 2016 року о 09 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 30 грудня 2016 року о 09 год. 00 хв.) у
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 Л. М. Осіпенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Ізюмського Олексія Вікторовича в судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом Ізюмської Оксани Олексіївни про
розірвання шлюбу, яке відбудеться 30.01.2017 року
о 16 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Д. Б. Баронін
Суддя Д. Б. Баронін

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Жаданова Олександра Анатолійовича в судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом Нальотової Валентини Яківни про
витребування майна із чужого незаконного володіння, яке відбудеться 26.01.2017 року об 11 годині
30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя Д. Б. Баронін

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Хорошуна Павла Валентиновича в
судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єднання» про відшкодування
збитків, заподіяних порушенням Правил користування
електроенергією для населення, яке відбудеться
31.01.2017 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Кремінський районний суд Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область,
м. Кремінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як обвинувачених у судове засідання по кримінальному
провадженню №414/1899/15-к, провадження №1кп/414/26/2016 стосовно Назаренко Юлії Іванівни та
Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за
ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 27 січня 2017
року о 10 годині 00 хвилин.
Суддя Є. М. Акулов

Сватівський районний суд Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачку Жук Наталію Сергіївну в судове засідання
на 12 січня 2017 року о 14 год. 30 хв. по цивільній
справі за позовом Жука Дениса Леонідовича до Жук
Наталії Сергіївни про розірвання шлюбу, в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської
області.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя В. О. Половинка

Болградський районний суд Одеської області викликає до суду як відповідача Ліщинського Віктора Костянтиновича, останнє відоме місце реєстрації якого: вул.
Архітектурна, № 25-а, м. Болград, Одеської області в судове засідання на 27.12.2016 року о 14.00 годині по цивільній справі за позовом Ліщинської Олени Дмитрівни,
Ліщинського Дениса Олеговича, Онищук Діни Олегівни
до Ліщинського Віктора Костянтиновича, третя особа:
Болградський районний сектор Головного управління
Державної міграційної служби України в Одеській області про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням та зняття з
реєстрації.
У випадку неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності.
Адреса суду: м. Болград, Одеської області, вул. 25
Серпня, 192, каб. № 1.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє як
відповідача Поліщука Юрія Івановича, 16 квітня 1986 року народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул. 25
Чапаєвської дивізії, буд. 38, кв. 3, м. Болград, Одеська область,
що 28.12.2016 року о 13.00 годині в залі судового засідання № 4
Болградського районного суду Одеської області за адресою:
Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться
судове засідання по цивільній справі № 497/2198/16-ц за позовом Берділа Наталії Павлівни до Поліщука Юрія Івановича, третя
особа: Болградський районний сектор Головного управління
Державної міграційної служби України в Одеській області про
визнання таким, що втратив право користування житловим приміщенням.
Болградський районний суд пропонує відповідачу Поліщуку
Юрію Івановичу подати пояснення, заперечення та усі наявні у
нього докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання Поліщука Юрія Івановича,
справа може бути розглянута за відсутністю відповідача та його
представника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Кобеляцький районний суд Полтавської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 18
січня 2017 року об 11.00 годині в приміщенні Кобеляцького районного суду Полтавської області за адресою: Полтавська область, м. Кобеляки, вул.
Шевченка, 16/25, Тьомкіну Анну Олександрівну
(останнє відоме місце реєстрації: Полтавська обл.,
с. Шевченки, вул. Покотила, буд. 12) як відповідача
по цивільній справі № 532/1726/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Тьомкіної Анни Олександрівни
про стягнення заборгованості.
Суддя Тесленко Т. В.

Богуславський районний суд Київської області в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/1374/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Підлужного Юрія Петровича про стягнення заборгованості викликає в судове
засідання, яке відбудеться 10 січня 2017 року об 11 год.
30 хв. за адресою: вул. Франка, 29-А, м. Богуслав Київської області, як відповідача Підлужного Юрія Петровича, 20 грудня 1959 року народження (зареєстрований:
вул. Польова, 44/12, кв. 52, м. Богуслав Київської області).
Суддя В. М. Корбут

Вільшанський районний суд Кіровоградської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 27 грудня
2016 року о 17.00 годині в приміщенні Вільшанського
районного суду Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, смт Вільшанка, вул. Лагонди, 5,
Лисенка Вячеслава Григоровича (останнє відоме місце
реєстрації: Кіровоградська обл., с. Вільшанка, вул. Димитрова, буд. 25) як відповідача по цивільній справі
№ 384/597/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лисенка Вячеслава Григоровича про стягнення заборгованості.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольского,
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/4717/2016
за позовом Чернецької Любові Павлівни до Ячушко
Ігоря Олександровича про визнання права власності
на нерухоме майно за набувальною давністю. Відповідач у справі Ячушко Ігор Олександрович, останнє
відоме місце мешкання якого: Донецька область,
Слов’янський район, село Краснопілля, вулиця Шевченка, будинок 8, викликається до суду на 19 січня
2017 року на 11 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.
Суддя С. В. Кодінцева
Суддя М. О. Гусинський

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідачів в судове засідання на 17 січня
2017 року, а саме:
- Чипегіну Людмилу Володимирівну на 14.30 годину;
- Кикоть Максима Миколайовича на 15.00 годину;
- Блащикову Світлану Володимирівну на 15.30 годину;
- Бондаренка Андрія Аркадійовича на 16.00 годину;
- Іскімжи Антона Миколайовича на 16.30 годину;
- Вороніна Степана Олександровича на 17.00 годину;
- Гончаренко Тетяну Миколаївну на 17.15 годину;
- Литовченка Дмитра Олеговича на 17.30 годину;
- Куковерова Євгена Олександровича на 17.45 годину;
- Самсонова Олександра Олександровича на 18-00 годину
за позовами Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості, до залу
судових засідань Сватівського районного суду Луганської області.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
Крупко Яніну Євгенівну (останнє відоме місце проживання: 03150, м. Київ, вул. Євгена Коновальця,
36В, кв. 128) як відповідачку в судове засідання по
цивільній справі № 752/13851/16-ц за позовом Родінова Леоніда Івановича про відшкодування матеріальної та моральної шкоди внаслідок ДТП. Судове
засідання відбудеться 28 грудня 2016 року о 12 год.
30 хв. у приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ,
вул. Полковника Потєхіна, 14-а.
Суддя Мирошниченко О. В.

Виноградівський районний суд Закарпатської області
по цивільній справі за позовом Думинець Олесі Іванівни
до Думинець Віталія Івановича про розірвання шлюбу,
викликає Думинець Віталія Івановича, 16.02.1966 року
народження (останнє відоме місце проживання: Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Борканюка, 31, зареєстроване місце проживання: Закарпатська область,
Виноградівський район, село Вонігово) як відповідача,
в судове засідання, яке відбудеться 30.12.2016 року о
09.00 годині в приміщенні Виноградівського районного
суду за адресою: 90300, Закарпатська область, м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24.

Червоноградський міський суд Львівської області викликає як відповідача Орлова Юрія Валерійовича в судове засідання у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Орлова Юрія Валерійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 05.01.2017 року о 09.35
год. у приміщенні суду за адресою: вул. Св. Володимира,
15, м. Червоноград, Львівська область.
Головуючий суддя по справі Грабовський В. В.
У випадку неявки Орлова Юрія Валерійовича відповідно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України суд розглядатиме
справу у його відсутності на підставі наявних у матеріалах справи даних та доказів.

Богородчанський районний суд Івано-Франківської області викликає Приймака Любомира Васильовича, 21 серпня 1971 року народження, жителя:
вул. Тиха, 7, с. Монастирчани Богородчанського району Івано-Франківської
області, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовною
заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Приймака Любомира Васильовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 10 січня 2017 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Богородчанського районного суду за адресою: смт Богородчани,
вул. Шевченка, 68, Богородчанського району Івано-Франківській області.
У разі неявки відповідача це оголошення вважається належним повідомленням і за справою буде винесено заочне рішення.
У разі неявки в судове засідання з поважних причин, відповідач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її причину.

Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає Шевчука
Олександра Олександровича, 01.05.1987 року народження (останнє
місце проживання: м. Кобеляки, пров. Новий, 45, кв. 7 Полтавської області), як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Шевчука Олександра Олександровича про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 18 січня 2017 року о 10 год. 00 хв. у
приміщенні суду за адресою: м. Кобеляки, вул. Шевченка, 16/25,
Полтавська область.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто
за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Круль І. В.
Суддя Т. В. Тесленко

В Ірпінський міський суд Київської області на 28.12.2016 р. о 09 год.
00 хв. (справа № 367/8036/І6-ц) викликаються: Іванець Ірина Євгеніївна,
Тимошенко Ольга Василівна по справі за позовом Гнатюка Василя Володимировича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. В разі неявки Івaнець І. Є.,
Тимошенко О. В. (Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа
буде розглядатися в їхню відсутність.
Суддя Л. П. Саранюк

Балтський районний суд Одеської області викликає в судове засідання як відповідача Чорного Олександра Григоровича для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чорного Олександра Григоровича про стягнення заборгованості. Судове засідання
відбудеться 24 січня 2017 року о 09.30 год. в приміщенні Балтського
районного суду Одеської області за адресою: м. Балта, вул. Кузнечна
(Ткаченко), 56 Одеської області.
Суддя І. М. Мясківська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка,
Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/5600/16-ц
за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Борисової О. Л. про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідачка у справі Борисова Олена Леонідівна, 30.12.1974
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Свердлова, буд. 84, кв. 26; викликається до суду на 09 год. 00 хв. 10 січня 2017
року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі
неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє Карпову
Олену Сергіївну, 31.08.1987 р. н., уродженку міста Кадіївка (Стаханов) Луганської області, вул. Стаханова, буд. 18, кв. 16, про ухвалення заочного рішення від 09 грудня 2016 року по справі № 428/10614/16-ц за позовом
Карпова Сергія Олександровича про розірвання шлюбу.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом десяти днів з
дня отримання його копії.

Суддя Каліуш О. В.

Повістка про виклик у суд обвинуваченого
В провадженні Троїцького районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження
№ 433/1642/16-к у відношенні Патрічного Андрія Володимировича, 09.11.1962 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України, по якому здійснюється спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений
Патрічний А. В. зареєстрований як особа, переміщена з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції, за
адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 8,
кв. 12, фактично проживає за адресою: м. Луганськ,
Артемівський р-н, м. Олександрівськ, вул. Спортивна, буд. 2а, кв. 22.
На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України, Троїцький районний суд Луганської області викликає Патрічного Андрія Володимировича в судове засідання,
яке відбудеться 26.12.2016 року о 10.00 годині в залі
судових засідань № 1 Троїцького районного суду Луганської області за адресою: вул. 1-го Травня, б. 5а,
смт Троїцьке Троїцького району Луганської області.
Справа розглядається колегією суддів у складі
головуючого судді Крівоклякіної Н. В., суддів
Суського О. І., Ляшенка М. А.

Суддя Сорокіна О. О.

Суддя В.О. Половинка

Суддя А. В. Кашуба

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області – судді
Юрченко С. О. — знаходиться спеціальне кримінальне провадження
№ 426/10693/16-к стосовно Толмачова Олександра Олександровича,
15.12.1982 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Толмачов Олександр Олександрович зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Челюскінців,
буд. 143, кв. 91.
На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд
Луганської області викликає Толмачова Олександра Олександровича у підготовче судове засідання, яке відбудеться 11 січня 2017 року о 12 год. 00
хвил. в залі Сватівського районного суду Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді
Юрченко C. O., суддів Реки А. С., Осіпенко Л. М.

Балтський районний суд Одеської області викликає в судове засідання як відповідача Сумовську Надію Василівну для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сумовської Надії
Василівни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
24 січня 2017 року о 09.15 год. в приміщенні Балтського районного
суду Одеської області за адресою: м. Балта, вул. Кузнечна (Ткаченко),
56 Одеської області.
Суддя І. М. Мясківська

Сихівський районний суд м. Львова відповідно до ст. 74 ЦПК України
викликає Волянюк Людмилу Василівну в судове засідання по справі за
позовом ПАТ «Акцент-банк» до Волянюк Людмили Василівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 10.01.2017 року о 09.30 год. у
приміщенні Сихівського районного суду м. Львова за адресою:
м. Львів, вул. Чоловського, 2 (5 поверх, кабінет 505).
Попереджаємо, у разі неявки в судове засідання на зазначену дату,
справа буде розглянута у вашу відсутність на підставі наявних у ній матеріалів та доказів (ухвалено заочне рішення).
Суддя Д. Б. Баронін
Суддя Радченко Е. А.

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

Тарутинський районний суд Одеської області повідомляє Стоянову Лілію Сергіївну як відповідачку, що судове засідання по цивільній справі за позовом Стоянова
Олександра Дмитровича, де третьою особою є Орган опіки
та піклування Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області до Стоянової Лілії Сергіївни про позбавлення батьківських прав, визначення місця
проживання дітей, відбудеться в приміщенні суду (Одеська
область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Красна,
235, каб. № 2) під головуванням судді Тончевої Н. М., 26
січня 2017 року р. об 11 год. 40 хв.
У разі неявки в судове засідання справа буде розгляСуддя Н. В. Нємиш нута у вашу відсутність у заочному порядку.

Біляївський районний суд Одеської області викликає в судове засідання відповідача Соколова Андрія Олександровича по цивільній справі № 496/4072/16-ц за позовом
Кошман Тетяни Анатоліївни до Соколова Андрія Олександровича, третя особа: Орган опіки та піклування Великодальницької сільської ради Біляївського району Одеської
області, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться
о 14.30 год. 18.01.2017 року в приміщенні Біляївського
районного суду Одеської області за адресою: м. Біляївка,
вул. Кіпенко, 1, каб. № 8.
У разі повторної неявки відповідача до судового засідання суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває цивільна справа № 359/3280/16-ц за позовом першого заступника прокурора Київської області, який діє в
інтересах держави в особі Київської обласної державної адміністрації, Служби автомобільних доріг у Київській області,
до Бориспільської районної державної адміністрації, Головного управління Держгеокадастру у Київській області, Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр Девелопмент
АГ», Трипаніна Анатолія Федоровича, Трипаніної Євгенії Йосипівни, Крисіна Олександра Валентиновича, Плахотнюка
Сергія Валентиновича, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:
Боярин Олег Петрович, Боярин Петро Ілліч, Плахотнюк Юрій
Сергійович, Боярина Ольга Сергіївна, Вороніна Наталія Юріївна, реєстраційна служба Бориспільського міськрайонного
управління юстиції, приватний нотаріус Бориспільського
районного нотаріального округу Козій Анна Володимирівна
про визнання недійсним рішення органу виконавчої влади,
про скасування рішення нотаріуса про державну реєстрацію
права власності на земельну ділянку, про скасування рішень
державного реєстратора про державну реєстрацію права
власності на земельні ділянки, про витребування земельних
ділянок з незаконного володіння.
У зв’язку з цим суд викликає відповідачів Трипаніна Анатолія Федоровича, Трипаніну Євгенію Йосипівну у судове засідання.
Розгляд вищезазначеної справи відбудеться об 11.00 годині 00 хвилин 30 грудня 2016 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Драніков С. М.

Суддя Борець Є. О.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня),
4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Комерційний банк «Український фінансовий світ» до Борисової
Ольги Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачка по справі Борисова Ольга
Анатоліївна (зареєстрована за адресою: 83016, м. Донецьк,
Ленінський район, вул. Дніпродзержинська, 9/144)
викликається на 26 грудня 2016 року о 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, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

Старобільський районний суд Луганської області викликає у судові засідання з розгляду цивільних справ за
позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» про
стягнення заборгованості як відповідачів:
Баткаєва Ельдара Абдуловича, який мешкає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, с. Н. Нагольчик,
вул. Кірова, 151, по справі 2/431/1721/16;
Бурмістрова Сергія Олександровича, який мешкає за
адресою: Луганська область, м. Антрацит, с. Н. Нагольчик, вул. Кірова, 117, по справі 2/431/1721/16;
Качаленка Юрія Володимировича, який мешкає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, с. Н. Нагольчик,
вул. Чехова, 36, по справі 2/431/1721/16;
Коняхіна Віктора Олександровича, Самаєву Тетяну
Олександрівну, які мешкають за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Леніна, 17/5, по справі
2/431/1768/16;
Потапова Володимира Васильовича, який мешкає за
адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Петровського, 118/46, по справі 2/431/1768/16.
Розгляд справ відбудеться 26 грудня 2016 року о 08
годині 50 хв. та о 08 годині 55 хв. в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру,
38а.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Весіліогло Володимир Петрович, останнє відоме
місцезнаходження якого: вул. Панаса Мирного, буд.
35/2, кв. 129, м. Хмельницький, викликається до Городоцького районного суду Хмельницької області
(Хмельницька область, м. Городок, вул. Шевченка,
48) як відповідач на 11 год. 30 хв. 28 грудня 2016
року по цивільній справі за позовом Шишурак Оксани Миколаївни до Весіліогло Володимира Петровича про розірвання шлюбу.
У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута на підставі тих доказів, які є
в матеріалах справи.
Суддя Сакенов Ю. К.

Балтський районний суд Одеської області викликає в судове засідання відповідачку Ковальову Інну
Вікторівну для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до Нараєвського Костянтина Михайловича, Ковальової Інни
Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться 24
січня 2017 року о 10.00 год. у приміщенні Балтського
районного суду Одеської області за адресою:
м. Балта, вул. Кузнечна (Ткаченко), 56 Одеської області.
Суддя І. М. Мясківська
Суддя А. І. Руснак

Хотинський районний суд Чернівецької області викликає
в судове засідання, яке відбудеться 1 лютого 2017 року о
10.30 годині в приміщенні суду за адресою: вул. Незалежності, 25А, м. Хотин Чернівецької області, Беліча Юрія Михайловича, 22.04.1985 року народження, останнє відоме
місце проживання: с. Колінківці Хотинського району Чернівецької області, та Поповича Дмитра Михайловича,
10.02.1978 року народження, останнє відоме місце проживання: с. Анадоли Хотинського району Чернівецької області,
як відповідачів по цивільній справі № 724/1312/16-ц за позовом Гандзюка Анатолія Ілліча до Беліча Юрія Михайловича, Поповича Дмитра Михайловича про стягнення боргу,
процентів, моральної шкоди за договором позики.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акціонерний
банк «Експрес-Банк» до Ліпового Ігоря Григоровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач по справі Ліповий Ігор Григорович (зареєстрований за
адресою: 83031, м. Донецьк, вул. Январська, 30) викликається на 27 грудня 2016 року на 10.00 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє Углова Миколу Анатолійовича, мешканця міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області,
про ухвалення заочного рішення від 25.10.2016 року
по справі № 428/9826/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку
може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.
Суддя Д. Б. Баронін

повідомляє, що 13 грудня 2016 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі №428/6419/16-ц за
позовом Мєлєщенко Любові Романівни, Мєлєщенка
Аліма Геннадійовича до Міндіярова Рафаеля Мунавіровича про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням.

Суддя Н. В. Нємиш

Суддя І. О. Юзефович

Повістка про виклик до суду в кримінальному
провадженні
Охтирський міськрайонний суд Сумської області викликає обвинуваченого Ємельянова Віталія Вікторовича,
05.06.1986 року народження (останнє відоме місце проживання: вул. Молодіжна, 43, с. Рясне, Краснопільський
район, Сумська область) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258
КК України, в судове засідання, яке відбудеться
11.01.2017 року о 10.00 год., 12.01.2017 року о 10.00
год. у приміщенні суду за адресою: м. Охтирка Сумської
області, вул. Незалежності, 5, під головуванням судді
Олійник О. В. Наслідки неприбуття обвинуваченого пеСуддя О. Р. Лужецька редбачені статтею 323 КПК України.

Омельченко Олександр Володимирович, останнє
відоме місце реєстрації якого: с. Пологи Пологівського району Запорізької області, пров. Івана Мосейка, 44, викликається в судове засідання до
Пологівського районного суду Запорізької області
як відповідач у цивільній справі №324/1693/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Омельченка Олександра Володимировича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 29 грудня 2016 року о 15 год.
00 хв. у приміщенні Пологівського районного суду
за адресою: м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності (М. Горького), 28.
Суддя Кацаренко І. О.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Крижанівського Сергія Вікторовича, за відомостями адреснодовідкового підрозділу ГУ ДМС у м. Києві та Київській
області зареєстрованим не значиться, як відповідача в
судове засідання по справі за позовом Київського національного торговельно-економічного університету до
Крижанівського Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться під головуванням судді
Лужецької О.Р., 8 лютого 2017 року об 11 год. 00 хв. за
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 103.
З опублікуванням оголошення, відповідач Крижанівський Сергій Вікторович вважається повідомленим про
місце, дату та час судового розгляду справи.

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наступні бланки:
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів: серія АІ: 3845396, 9358100, 9981640, 9120552, 8678487, 9718880, 9721183, 9984238,
9123450-9123451, 9357485-9357486; серія AЕ: 7824539, 7828524, 9700202, 9700089, 9096885,
9700248, 7822822, 7823080, 9092093, 7824309, 9701539, 7828514-7828515, 7828659-7828660,
9705789-9705790, 3223582-3223583, 6890301-6890303, 7825423-7825424, 9095465-9095468,
9701534-9701537; серія AК: 5233891-5233900, 5242701-5242730, 929737-929739; Зелена Картка
Європа, Росія: 11769335; Зелена Картка Білорусь, Молдова та Росія: 11784722, 11785780,
11785787; Зелена Картка Вся система, Азербайджан: 12600981, 12602836-12602840, 12028571,
12029103-12029104; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія та Азербайджан: 1205690312056904, 12056404, 12056415, 12056423, 12056430, 12044954, 12056401-12056402, 1205640612056407, 12056409-12056411, 12056001-12056002, 12056010-12056012; добровільне страхування
відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон: 2576225-2576226, 25957432595752, 2295043-2295045, 2263518, 2263904, 2263907, 2263909, 2298725, 2333216, 2220611,
2294451, 2264912, 2264948, 2264955, 2237428, 2237352, 2237377, 2249635, 2249641, 2249900,
2250072, 2250082, 2265464, 2265490, 2307578, 2227243, 2186913, 2230988, 2230994, 2286999,
2266728, 2253157, 2268737, 2299043, 2293344, 2343268, 2343372, 2372745, 2373000, 2397203,
2012560, 2278982, 2493928, 2452941, 2452948, 2493892, 2493904, 2493909, 2511183, 2334627,
2390198, 2397080, 2305861, 2305863, 2387883, 2414806, 2414808, 2466754, 2470365, 2212115,
2361219, 2361221, 2245985, 2114773, 2510226, 2342351, 2302818, 2302832, 2302851, 2302854,
2302874, 2302888, 2249666-2249667, 2237372-2237373, 2237379-2237380, 2249630-2249631,
2250069-2250070, 2237471-2237472, 2252918-2252919, 2343264-2343265, 2372997, 23730062373007, 2373010-2373011, 2397194-2397196, 2397200, 2452930-2452931, 2452933-2452934,
2452936-2452937, 2511180-2511181, 2262037-2262038, 2414290-2414292, 2210917-2210920,
2240582-2240584, 2302859-2302860, 2554147-2554148.

Білоцерківський міськрайонний суд викликає відповідачку
Сусленко

Світлану

по

цивільній

справі

режа» про стягнення заборгованості на 11.01.2017 року о 10
год. 00 хв. за адресою: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а,
зал суду № 4.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302,
м. Покровськ, вул. Європейська, 20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «КБ «Український Фінансовий Світ» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка Перчинська Євгенія Володимирівна викликається на 27
грудня 2016 року о 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 відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О. В. Бондаренко

Суддя Хмельова С. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
в судове засідання як відповідача Єригіна Юрія Івановича
(91015, м. Луганськ, вул. Побєдоносна, б. 19, кв. 98) по справі
№ 409/2639/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 27.12.2016 р. (резервна дата
04.01.2017 р.) о 09.00 годині в залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Суддя Третяк О. Г.

Київський районний суд м. Харкова у справі за позовом Волковської
Катерини Іванівни до Подвезько Антона Віталійовича, Амінова Шірвані
Амаєвича про визнання договору недійсним викликає до суду 17 січня
2017 р. о 16.00 год. як відповідача Амінова Шірвані Амаєвича, який був
зареєстрований за останніми відомими адресами: м. Харків, пров. Шишкінський, буд. 6 та м. Харків, пров. Васильківський, буд. 5.
Судове засідання відбудеться у приміщенні Київського районного
суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, зал
№ 2.
У разі неявки, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Зуб Г. А.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Дубовцеву В. А., останнє відоме місце проживання:
АРК, м. Ялта, вул. Дзержинського, 25, кв. 2, як відповідачку по цивільній справі за позовом Степаненка
М.Ф. до Дубовцевої В.А. про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 24.01.2017 р. о
14.15 год. у приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 19.
Суддя А. В. Шевчук

Шаргородський районний суд Вінницької області викликає в
судове засідання на 27.12.2016 року на 08 годину Коновала Анатолія Михайловича (останнє відоме місце проживання: вул. Українська, 3, с. Федорівка Шаргородського району Вінницької
області) як відповідача у цивільній справі № 152/1733/16-ц за
позовом Романюка Тараса Григоровича до Коновала Анатолія
Михайловича про визнання особи такою, що втратила право на
користування житловим приміщенням в житловому будинку.
Явка відповідача до Шаргородського районного суду Вінницької області, що знаходиться за адресою: м. Шаргород Вінницької області, вул. Героїв Майдану, 231, є обов’язковою. У
випадку неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наявними у ній документами.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича,
24.06.1964 року народження (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258,
ч. 3 ст. 332 КК України, у судове засідання, яке відбудеться 28 грудня 2016 року о 14 год. 30 хв.
Явка до суду є обов’язковою. 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 обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю
обвинуваченого в порядку спеціального судового проСуддя І. М. Мінаєв вадження.

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ільїна Едуарда Миколайовича, 04.05.1968 року
народження (останнє відоме місце проживання: м. Київ,
вул. Лятошинського, 8, кв. 43, та місце реєстрації: Луганська обл., м. Стаханов, вул. Юних Ленінців, 5-А,
кв. 94) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191,
ч. 2 ст. 366 КК України у судове засідання, що призначене на 28 грудня 2016 року об 11 год. 00 хв. Явка до
суду є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт
або документ, що посвідчує особу.
Слухання кримінального провадження відбудеться в
приміщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. № 13,
під головуванням судді Скуби А. В.
У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до
Агафонова Сергія Олександровича про стягнення
грошових коштів.
У зв’язку з цим, суд викликає Агафонова Сергія
Олександровича в судове засідання, що відбудеться
о 10 годині 00 хвилин 3 січня 2017 року за адресою:
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.
Суддя Борець Є. О.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ТОВ «Порше
Мобіліті» про стягнення заборгованості.
Відповідач Синельников Олексій Олексійович викликається на 27 грудня 2016 року о 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 у його відсутність.
Суддя Хмельова С. М.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає
Постернака Андрія Петровича в судове засідання, що відбудеться
об 11 годині 00 хвилин 29 грудня 2016 року за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 90, каб. 16, як відповідача у цивільній справі
№ 278/2605/16-ц за позовом Постернак Г. Ф. про стягнення аліментів.
В призначений для слухання справи день і час ви маєте право
з’явитись для прийняття участі в судовому засіданні.
Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами
справи, знімати копії, заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування письмових доказів) тощо, у
випадку прийняття у ній участі, прошу завчасно до дати, визначеної для слухання справи.
Крім того, повідомляємо, що в судове засідання ви повинні надати всі оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої заперечення проти вимог або копії цих документів, завірених у
встановленому законом порядку у випадку невизнання заявленого
позову.
У разі неприбуття в судове засідання, суд розгляне справу у
вашу відсутність за наявними в матеріалах справи доказами.
Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт
або інший документ, що підтверджує особу.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області знаходиться цивільна справа № 2/243/4732/2016 за позовом Резнікової І. Б. до Резнікова Е. В., Резнікової В. В., яка діє в інтересах неповнолітньої дочки Резнікової Є.О., за участю третьої
особи - Органу опіки та піклування Слов’янської міської ради, про
визнання особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.
Розгляд справи по суті відбудеться 05.01.2017 року о 08.30 год.
(додаткова дата - 10.01.2017 року о 10.15 год.) у приміщенні
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2
(II поверх).
Явка відповідача Резнікова Едуарда Вікторовича, 06.07.1982 р.н.,
адреса реєстрації: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Парковий, 15, кв. 20 — обов’язкова. Явка відповідачки Резнікової Вікторії
Вікторівни, 25.10.1988 р.н., адреса реєстрації: Донецька область,
м. Слов’янськ, пров. Парковий, 15, кв. 20 — обов’язкова.
У разі неявки відповідачів справу буде розглянуто без їхньої
участі.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти позову та докази. При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя Є. О. Грубіян

Миколаївну

№ 357/12007/16-ц за позовом КП БMP «Білоцерківтепломе-

Суддя В. Ю. Колядов

Суддя Славінська Н. Л.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
Фото Юрія САПОЖНІКОВА

фотофакт

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 22 ГРУДНЯ

ОЧІКУВАННЯ ДИВА. Головна новорічна ялинка країни знову засвітилася вогнями в серці української столиці — на Софійській площі в день Святого Миколая Чудотворця.
Третій рік поспіль різдвяне містечко розташовується між двома дзвіницями — Софійського й Михайлівського Золотоверхого соборів, і кияни та гості європейського міста поступово зви-

кають до традиції на Миколая загадувати бажання саме біля
головної ялинки.
Різдвяне містечко працюватиме в намоленому ще з часів Київської Русі місці до 15 січня. Головні заходи проходитимуть у
п’ятниці, вихідні, а також у святкові дні. Утім, охочих подивитися
на зелену красуню, схоже, не бракуватиме в будь-який час.

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
-4
-4
-4
0
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4

-9
-9
-9
-5
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9

День
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+1 +6
0 +5
+1 +6
+1 +6
0 +5
0 +5
0 +5
0 +5
+2 -3

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
-4 -9
-4 -9
-4 -9
-2 -7
-2 -7
-2 -7
-2 -7
-2 -7
0 -5
-5 -10
-5 -10
-2 -7
-4 -6

День
+2 -3
+2 -3
+1 -4
+1 -4
-2 +3
-2 +3
-2 +3
-2 +3
+1 -4
+1 -4
+1 -4
+2 -3
-1 +1

Укргiдрометцентр

Б’ють у крицю в Станіславові,
гримить слава у столиці
ГРОМАДСЬКИЙ
ПРОСТІР. Якщо ви давно не відвідували Івано-Франківськ,
то будете приємно вражені
від нової зустрічі, адже у
центрі Прикарпаття з’явився
новий громадський простір
ковальського мистецтва.
Ошатні решітки, елегантні
лавки, дивовижні скульптури
з вічного матеріалу, який ще
називають залізом, інші елементи стародавнього ремесла майстрів славного міста
Станіславова й довколишніх
сіл нібито повернулися із середньовічного забуття і вийшли на сучасні вулиці та
площі, надавши їм особливої
принадності.
Звідки ж з’явилася ця краса в наш нелегкий, економічно сутужний час? Усе дуже
просто. Переймаючись проблемою залучення інвестицій, пошуком шляхів наповнення місцевого бюджету,
обрані громадою очільники
тамтешньої міськради принагідно згадали, що ще не
вельми давно на околиці чи
не кожного прикарпатського
містечка і села була власна
кузня, і мелодійний передзвін заліза об залізо певною
мірою свідчив про добробут
того чи того населеного
пункту.
То чому не спробувати повернути до життя незаслужено забуте?! Проект назвали відповідно: «Відновлення

ковальського мистецтва як
одного із найдавніших елементів економічного зростання». Заручившись фінансовою підтримкою ЄС і доклавши частину грошей із
міської скарбниці, іванофранківці здійснили задумане. Мистецтво мистецтвом, а
громада вже має від реаліза-

ції згаданого інноваційного
проекту відчутний матеріальний зиск. Місто отримало
16 тисяч робочих місць,
значно зросла кількість охочих навчитися ковальській
справі в місцевому професійно-технічному коледжі, а
вчені Прикарпатського національного
університету
Фото УНIAН

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Кожен коваль-патріот має викувати тризуб

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)
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головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
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імені Василя Стефаника активно взялися за розробку
нових сучасних технологій
обробки металу.
За словами заступника
Івано-Франківського міського
голови Богдана Білика, успішна діяльність місцевих ковалів (причому за наявності
охочих тут можна організувати ще дев’ять тисяч робочих
місць!) активізувала й інші ремесла прикарпатського краю,
підживила свіжими ідеями
малий бізнес в обласному
центрі, що, відповідно, не
могло не позначитися на
збільшенні туристичного потоку. Упродовж року сюди
вже завітало понад 100 тисяч
любителів подорожувати з
України і багатьох країн світу.
І цьому істотно сприяв новий
громадський простір ковальського мистецтва, щорічне
барвисте свято ковалів, на
яке помірятися майстерністю
збираються представники цієї
давньої професії із 42 країн.
Новації прикарпатців належно поціновані організаторами цьогорічного загальноукраїнського конкурсу «Кращі практики в місцевому самоврядуванні», який проводить вітчизняний Мінрегіонбуд у співпраці з Програмою
Ради Європи «Децентралізація і регіональна консолідація
в Україні». Івано-Франківська
міськрада цілком слушно відзначена Дипломом І ступеня
за темою «Стимулювання
економічної активності, створення робочих місць».

Діти бійців
отримають дарунки
від ровесників
із діаспори
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
ДОБРОЧИННІСТЬ. Новоріччя та Різдво не можуть бути без подарунків. Аби діти українських військових відчули радість цих чарівних
свят сповна, на допомогу їм прийшли їхні ровесники-співвітчизники з
Канади, Австралії, США, Німеччини, Великобританії та Естонії. Нинішнього грудня вони передали понад 1800 дарунків у рамках благодійної
акції «Теплом зігріємо серця», яку вже третій рік поспіль організовує
Спілка української молоді.
У подарункові наплічники юні українці з діаспори поклали взуття,
одяг, канцелярське приладдя, солодощі, іграшки, а ще — написаний
лист чи виготовлену власноруч листівку. Надіслали їх хлопчикам і дівчаткам, які живуть у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську, Калуші, Новоайдарі, Краматорську, Дніпрі та Києві.
За словами голови Тернопільської міської організації Спілки української молоді в Україні Лесі Голик, цьогоріч до участі в цій доброчинній акції долучилися не лише СУМівці, а й інші представники українських громад діаспори, які хотіли підтримати родини наших воїнів. Між
іншим, дарунки від своїх ровесників-українців з-за кордону отримають
також діти бійців добровольчих батальйонів.
Ця добра справа, стверджують організатори, вкотре засвідчує, що
українці світу підтримують одне одного, переймаються турботами й
активно та дієво допомагають сім’ям тих, хто нині захищає державну
незалежність і територіальну цілісність України.

оголошення
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Всеукраїнський
Банк Розвитку» до СТОВ «ІЛЮС», Федорова А.В., Данилової Л.Г. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Данилова Людмила Григорівна (зареєстрована за
адресою: 87202, Донецька обл., с. Старобешево, вул. Садова, буд. 15а) викликається на 21 грудня 2016 року о 14.00 годині до суду, каб. № 307, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.
Суддя Л.В. Шевченко
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