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22 січня —
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Люди на непідконтрольній
території потребують
не харчів та інформації,
а осмислення сенсу
свого життя

ГАЗЕТА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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«Об’єднані

територіальні громади
всемеро збільшили

Як увіковічнити
пам’ять

Колаж Ірини НАЗІМОВОЇ

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:

№12 (5881)

ЦІНА ДОГОВІРНА

свої бюджети після
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Будуть буряки,
буде й цукор
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Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку,
будівництва і ЖКГ про можливість використання цих
коштів на нагальні потреби ОТГ
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СОЛОДКЕ ПИТАННЯ. На виконання Закону «Про державне
регулювання виробництва і реалізації цукру» на період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року уряд запровадив граничний розмір квоти поставки цукру на внутрішній ринок (квота «А») обсягом 1640 тисяч тонн і затвердив мінімальні ціни
(без ПДВ) на цукор квоти «А» у розмірі 9172,57 гривні за тонну
(більш ніж торік на 1%) та на цукрові буряки — 633,1 гривні за
тонну (+2,6% до минулого року).
Зважаючи на торішній індекс інфляції — 112,4%, таке підвищення мінімальної ціни на цукор незначне, повідомляють у
Мінагрополітики. Головна мета встановлення таких цін — це
створення умов для забезпечення економічних стимулів вирощування цукрових буряків. Якщо така ціна буде нижчою за собівартість, можливі скорочення виробництва цукрового буряку,
і, відповідно, виробництва цукру та його дефіцит.
У цифрах враховано зростання цін на матеріально-технічні
засоби, пально-мастильні матеріали, технологічні, заготівельні, транспортні витрати, оплату праці тощо.
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ОБ’ЄКТИВНО

КОМПЕТЕНТНО

на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

USD 2744.2159
EUR 2927.5295
за 100 доларів США
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для інших
для ветеранів
війни, пенсіонерів, передплатників
та підприємств
чорнобильців,
і організацій
студентів

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн

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

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
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ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
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ТЕЛЕКУР’ЄР

іван

українців та Алеї Героїв

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

висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

до

НАГАЛЬНО. Чому досі не створено Пантеону видатних

.................................................................
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ЦИФРА ДНЯ

становив торік у січні-вересні рівень
тіньової економіки. Це на 5% менше,
ніж за аналогічний період 2015 року

АН

RUB 4.6236
за 10 рублів

/

Соціальний
передплатний
індекс 40227

Передплатний
індекс

встановлені Національним банком України на

AU 328221.94

61035

а

5
3
УВАГА!
Послуга
за приймання
передплати
на 2017 рік –
безкоштовна.
У Києві
газету
також можна
придбати
в кіосках
«Союздрук»

20 січня 2017 року

AG 4651.45
PT 265640.10
за 10 тройських унцій

PD 203895.24
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оголошення
Октябрський районний суд м. Полтави викликає Солошенка Юрія
Васильовича (останнє відоме місце проживання: м. Полтава, б-р Боровиковського,14, кв. 55) як відповідача в судове засідання по цивільній справі №554/8342/16-ц за позовом Моторного транспортного
страхового бюро України до Солошенка Юрія Васильовича, третя
особа - Солодовник Анатолій Михайлович про стягнення в порядку
регресу 3415,83 грн.
Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 26.01.2017 року в приміщенні суду за адресою: вул. Навроцького, 5, м. Полтава.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки, справу буде розглянуто за
вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя О.Ю. Семенников
Суддя Т. О. Січиокно

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області викликає в судове засідання як відповідача Котову Юлію Вікторівну по цивільній справі
№ 190/1942/16-ц провадження № 2/190/31/17 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Котової
Юлії Вікторівни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
25 січня 2017 року о 14 год. 20 хв. в приміщенні П’ятихатського районного
суду Дніпропетровської області за адресою: 52100, Дніпропетровська область, м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114, зал судових засідань № 1, під головуванням судді Семенникова О.Ю. Явка до суду обов’язкова.
Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст.74 ЦПК України з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи, і в разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за наявними матеріалами за її відсутності.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин КОСЕНКО Борис Олександрович, зареєстрований та проживає за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська (Артема), 46, кв. 2, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 138, 139, 140, 297-5 КПК України у зв’язку із
здійсненням досудового розслідування викликається слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області Наконечною О.Л.
Косенко Б.О. викликається як підозрюваний на 25 січня 2017 р. о 09 год. 00 хв. до вказаної посадової особи, за
адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, б. 40, т.р. (0512) 490-303 з метою вручення йому повідомлення про підозру у
вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для допиту як підозрюваного,
повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів кримінального провадження та виконання вимог ст.290, ст.293 КПК України у кримінальному провадженні № 22014150000000120 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Косенко Б.О. нагадується про обов’язок заздалегідь повідомити слідчого за телефонами 0512 (49-03-03),
0512 (49-04-06), 0512 (37-43-95) чи іншим шляхом про неможливість з’явлення.
Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за викликом.
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за
умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної
особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом),
не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове
стягнення у розмірі:
{Абзац перший частини першої статті 139 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може
бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на
виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
{Статтю 139 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 1689-VII від 07.10.2014; із змінами, внесеними
згідно із Законом № 119-VIII від 15.01.2015}
Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує
ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.
2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за
клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням
сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.
{Частина друга статті 140 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може
бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно
виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним
своїх службових обов’язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.
В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області повідомляє, що судове засідання за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», представник позивача – Корнієнко Антон
Миколайович до Філозопа Дмитра Петровича про стягнення заборгованості за кредитним договором призначено на 1 лютого 2017 року на 08 годину 00 хвилин та буде проведено в приміщенні суду за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул.
Котляревського, 62/2 поверх, кабінет № 17, під головуванням судді Короткої А. О. Для
участі у справі як відповідач викликається Філозоп Дмитро Петрович, останнє відоме
місце проживання: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Ярмаркова, буд. 63, кв. 2.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідача у даній справі, він вважається
повідомленим про день, час та місце її розгляду. Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача на розгляд
справи, за умови відсутності повідомлень про причини його неявки, справа буде розглянута в його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл.,
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/5599/16-ц за позовом ТОВ «Порше Мобіліті»
до Лауер Валентини Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Лауер Валентина Володимирівна, 25.10.1964 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої: м. Макіївка Донецької області, квартал
Шахтарський, буд. 14, кв.58, викликається до суду
на 1 лютого 2017 року о 08-20 годині, каб. № 15, 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 О. С. Малінов

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до Руденко Наталії Сергіївни про
стягнення заборгованості.
Відповідачка Руденко Наталія Сергіївна, 20.03.1977 р.н., викликається на 25 січня 2017 року об 11.30 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет №15, для участі у розгляді справи у
відкритому судовому засіданні.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття вона повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.
Суддя Здоровиця О. В.

Пирятинський районний суд Полтавської області викликає Козленко (Сергієнко) Оксану Анатоліївну (зареєстровану за адресою: с. Теплівка, Пирятинський район,
Полтавська область) як відповідача за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Козленко (Сергієнко) О.А. на 09 год.
00 хв. 30.01.2017 року за адресою: м. Пирятин, вул. Соборна, 41, Полтавська область.
У разі неявки в судове засідання відповідача Козленко
(Сергієнко) Оксани Анатоліївни справа буде розглянута
у її відсутність. Відповідач зобов’язана повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.
Відповідач Вердієв Юрій Чаганкірович викликається на 25 січня 2017 року об 11.00 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 у його відсутність.
Суддя Н.В. Нагорна
Суддя Хмельова C. M.

Токмацький районний суд викликає у судове засідання на 08 годину 30 хвилин 27 січня 2017 року
до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. № 7) як відповідача Войчева
Віталія Вікторовича по справі за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до
Войчева Віталія Вікторовича про стягнення заборгованості.
Суддя Гавілей М.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваному Бойченку Олександру Борисовичу,
06.07.1961 р.н., що зареєстрований за адресою: м. Донецьк, проспект Ілліча, б. 9, кв. 20, на підставі ст.ст. 297-5,
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 26 січня
2017 року до каб. 307 СВ УСБУ в Донецькій області, до
слідчого Тимка В.С. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для проведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у
кримінальному провадженні № 22016050000000162 за ч.1
ст. 258-3 КК України.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
№ 242/5763/16-ц, 2/242/308/17 за позовом Кравченко Елеонори Вікторівни до Кравченка Ігоря Анатолійовича (останнє
місце мешкання відповідача: м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 44, кв. 13), який викликається на 25 січня 2017 р.
о 09.30 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача до суду
він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність. З опублікуванням
оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до
суду, справа може бути розглянута за його відсутності.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє Маховського Кирила Євгеновича, останнє відоме місце мешкання: Запорізька область,
м. Мелітополь, вул. Героїв України, б. 49, кв. 30, останнє
відоме місце реєстрації: м. Кременчук, вул. Перемоги,
б. 8, корп. 4, к. 1, 2, що 26 січня 2017 року о 10.00 годині
в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька область,
м. Мелітополь, вул. Інтеркультурна (Дзержинського), 90,
буде слухатися цивільна справа № 320/6374/16-ц за позовом Коновалової Валентини Михайлівни до Маховського Кирила Євгеновича про розірвання спадкового
договору.

Суддя Капітонов В.І.

Суддя Ю. В. Ковальова

Чигиринський районний суд Черкаської області повідомляє, що 26 січня 2017 року о 08 год. 10 хв. в залі судових засідань за адресою: вул. Петра Дорошенка, 47,
м. Чигирин Черкаської області, буде проводитись слухання цивільної справи № 2/708/45/17 за позовом публічного акціонерного товариства Комерційного банку
«ПРАВЕКС-БАНК» до Соломки Дениса Миколайовича та
Блохіної Ірини Миколаївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. В разі неявки в судове засідання відповідача Соломки Дениса Миколайовича,
справа буде розглянута без його участі. Оголошення про
виклик відповідача, відповідно до ст. 74 ЦПК України,
вважається належним повідомленням.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинуваченого
Михайлова Віталія Володимировича в судове засідання, яке відбудеться 27.01. 2017 року о 15 год. 15
хв. в залі суду 2-Б-1, по кримінальному провадженню по обвинуваченню Михайлова Віталія Володимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя О. Г. Івахненко

Суддя І. В. Зіневич
Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Голова Ігоря
Германовича, 12.03.1967 р.н., останнє відоме місце перебування за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 88/2, як відповідача у судове засідання
по цивільній справі за позовом Приватне акціонерне товариство «Українська страхова компанія «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» до Голов
Ігоря Германовича про відшкодування матеріальної шкоди.
Розгляд справи призначено на 02.02.2017 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні Першотравневого районного суду, розташованого за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. № 2.
У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за
вашої відсутності.
Суддя О. С. Малінов
Суддя І. В. Іщенко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/5469/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Євсєєнка Сергія Михайловича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Євсєєнко Сергій Михайлович, 09.08.1966 р.н., останнє
відоме місце реєстрації якого: м. Макіївка Донецької області, с. Горького,
вул. Садова, буд. 29, викликається до суду на 1 лютого 2017 року о 08.10
годині, каб. № 15, 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.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Берднікову Олену Юріївну, Берднікову Інесу Едуардівну, Берднікову
Уляну Едуардівну (останнє відоме місце проживання:
м. Львів, вул. Тарнавського, 67/6) як відповідачів у судове
засідання по цивільній справі № 2/463/1788/2016
(463/3851/16-ц) за позовом Берднікова Едуарда Анатолійовича до Берднікової Олени Юріївни, Берднікової Інеси Едуардівни, Берднікової Уляни Едуардівни, третіх осіб: відділу
у справах дітей Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради, Головного управління державної міграційної служби України у Львівській області про визнання
осіб такими, що втратили право на користування житлом,
що відбудеться 7 лютого 2017 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16,
зал судових засідань №10.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа №310/7855/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Косаківської Ольги
Петрівни, Мендель Віри Вікторівни, Куст Ольги Дмитрівни про стягнення заборгованості за кредитом.
Розгляд справи призначено на 14.02.2017 р. об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А. тел.
(код 06153) 3-55-31.
Суд викликає Косаківську Ольгу Петрівну, Мендель
Віру Вікторівну, Куст Ольгу Дмитрівну як відповідачів.
Явка відповідачів до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідачів справа буде розглянута за наявними
Суддя Гирич С. В. матеріалами.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу ЄУН 229/3847/16-ц, провадження № 2/229/1524/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «Приватбанк» до Деця Олександра Юрійовича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Дець Олександр Юрійович, 22 березня 1974 року народження (останнє місце проживання: м. Дружківка,
Донецька обл., вул. Чайковського, буд. 10, кв. 25), викликається на 25 січня
2017 р. о 15.00 годині до суду, зала № 1, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу № 2/229/932/2016 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Білика Антона
Сергійовича про передачу предмета іпотеки в управління іпотекодержателя.
Відповідач у справі Білик Антон Сергійович, 1 січня 1988 року народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. ), викликається на
27 січня 2017 р. о 13.00 годині до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя А. Л. Гонтар

Суддя А. Л. Гонтар

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа № 2243/3134/2016 за позовом Серебрянського Юрія Миколайовича до Стахової
Руслани Володимирівни, Матрос Валерія Олександровича про визнання договору дійсним та визнання права
власності на автомобіль.
Відповідачі по справі Стахова Руслана Володимирівна, яка зареєстрована за адресою: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Димитрова, 66/35, та Матрос Валерій
Олександрович, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Зініна, 65, викликаються на 15.00 год. 03 лютого 2017 року до
Слов’янського міськрайонного суду в зал № 5 для участі
у судовому засіданні.
У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у їх відсутність.

Втрачений судновий білет
СБ №017105 на човен
з бортовим номером
«ЧРК-0188-К», виданий
на ім’я Іляшенка Максима
Олександровича,
вважати недійсним.

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

Суддя М. В. Лаптєв

Втрачену печатку
для Договорів страхування
№ 50 ПрАТ «СК «УНІКА»,
ідентифікаційний код 20033533
з 13.01.2017 р.
та бланки ОСЦПВВНТЗ серії
АК/2706001-2706150
в кількості 150 шт.
вважати недійсними.
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оголошення
У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської
області за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка,
вул. Маяковського, 30 (суддя Берднікова Г. В. 2 поверх каб.
11) о 12 год. 30 хв. 07.02.2017 року відбудеться слухання
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Яхненко Антоніни Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
У судове засідання викликається як відповідачка Яхненко
Антоніна Сергіївна, останнє відоме місце проживання: вул.
Горького, 66, с. Петрове Знам’янського району. У випадку
неявки відповідачки справу буде розглянуто за її відсутності,
за наявними матеріалами справи. Відповідачка зобов’язана
Суддя О. І. Бондаренко повідомити суд про причини своєї неявки.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Шаповалова Олега Вікторовича про те, що судове засідання у справі
за позовом Йовенко Людмили Іванівни до Шаповалова
Олега Вікторовича про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням відбудеться у приміщенні Подільського районного суду м. Києва (м. Київ вул.
Хорива, 21, зал. с.з. № 6) під головуванням судді Васильченка О. В. 23 лютого 2017 року об 11 год. 00 хв. Ваша явка
або явка вашого представника обов’язкова. Представник повинен мати при собі довіреність та документ, що посвідчує
його особу.
У разі неявки у судове засідання без поважних причин
справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що
слухання справи № 686/23062/16-ц за позовом ТзОВ
«Європейська агенція з повернення боргів» до Прітіса В. П. про стягнення заборгованості за кредитним
договором відбудеться 30 січня 2017 року о 14 год.
00 хв. в приміщенні Хмельницького міськрайонного
суду по вул. Кам’янецька 117, каб. 1.
Явка Прітіса Василя Петровича в судове засідання
обов’язкова.
Суддя О. Л. Заворотна

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 03 лютого 2017 року о 13.30 годин за адресою:
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як
відповідача по справі за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення заборгованості Путіліна Олексія Миколайовича,
26.02.1976 р.н., останнє місце проживання: 85100, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Партизанська, 86.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження. У разі неявки
відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогам
ЦПК України справа може бути розглянута за його відсутності.

Запорізький районний суд Запорізької області викликає у судове засідання, яке відбудеться 15 лютого 2017 року о 09.30 годині в приміщенні
Запорізького районного суду Запорізької області за
адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 10, Істоміна, 37, Жаринова Руслана Сергійовича (останнє
відоме місце реєстрації: Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Канівське, вул. Центральна, буд. 47) як
відповідача по цивільній справі № 317/4717/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Жаринова Руслана Сергійовича про стягнення заборгованості.
Суддя Сакоян Д. І.

Жашківський районний суд Черкаської області викликає в судове засідання як відповідача по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Парубок Марини
Петрівни про стягнення заборгованості, Парубок Марину
Петрівну 21.03.1992 року народження, останнє відоме
місце реєстрації: вул. Щорса, 4 в с. Баштечки Жашківського району Черкаської області.
Судове засідання відбудеться 09 лютого 2017 року о
08 год. 30 хв. в залі судових засідань Жашківського районного суду Черкаської області за адресою: вул. Чапаєва, 8, м. Жашків, Черкаська область.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без вашої участі.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Красовську Людмилу Петрівну, місце
перебування якої невідоме, про те, що судовий розгляд
по цивільній справі провадження № 2/484/177/17 р. за
позовом ТОВ «ОТП «Факторинг Україна» до Красовської
Людмили Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором відкладено на 10.02.2017 року 09.05
годині. На призначений час відповідачу слід з’явитись
до суду Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області із паспортом. У разі неявки відповідача
позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде розглянутий за її відсутності на підставі наявних у справі даних
чи доказів (постановлене заочне рішення).

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання,
яке відбудеться 03 лютого 2017 року о 13.00 годин за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2,
каб. 19, як відповідачку по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості Юшко Вікторію Андріївну,
18.11.1988 р.н., останнє місце проживання: 85107, Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Вінницька, 41.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження. У разі неявки
відповідачки у судове засідання справа, згідно з вимогам
ЦПК України справа може бути розглянута за її відсутності.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає
в судове засідання як відповідача Поліщук (дошлюбне прізвище Гураль) Людмилу Володимирівну, 29.11.1970 року народження по цивільній справі № 126/2587/16-ц за позовом
Поліщука Анатолія Аксентійовича до Поліщук Людмили Володимирівни про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського
районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька область) 31.01.2017 року о 09.00 годині. У
разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності
відповідача за наявними у справі доказами.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області викликає у судове засідання, яке відбудеться
08 лютого 2017 року о 10.30 годині в приміщенні Бориспільського міськрайонного суду Київської області за адресою: Київська область, м. Бориспіль,
вул. Київський Шлях , 72, Латай Наталію Дмитрівну:
(останнє відоме місце реєстрації - Київська обл.,
м. Бориспіль, вул. Поповича, буд. 4, кв. 9) як відповідача по цивільній справі № 359/9150/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Латай Наталії
Дмитрівни про стягнення заборгованості.
Суддя І. В. Муранова-Лесів

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської
області викликає Янчевського Олександра Миколайовича,
останнє відоме місце проживання: с. Варварівка НовоградВолинського р-ну Житомирської області у судове засідання
як відповідача у цивільній справі № 285/2427/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Янчевського О. М. про стягнення заборгованості. Розгляд даної справи відбудеться
14.03.2017 року, початок о 09.20 годині у приміщенні Новоград-Волинського міськрайонного суду за адресою: вул.
І. Франка, 31, м. Новоград-Волинський, Житомирська область, головуючий суддя Савицька Л. Й.
У разі неявки у судове засідання відповідача без поважних причин справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних доказів у справі.

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя викликає у судове засідання як відповідача Никоненка
Максима Геннадійовича по цивільній справі
№336/6782/16, провадження 2/336/326/17-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Никоненка Максима Геннадійовича про стягнення заборгованості,
слухання якої відбудеться о 8-45 годині 6 березня
2017 року в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117-А, зал судових засідань
№ 9. У разі неявки справа розглядатиметься за відсутності відповідача.
Головуючий суддя Зарютін П. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2, розглядає цивільну справу № 2/243/4825/2016 за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Савенка Єгора Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Останнє відоме місце проживання відповідача Савенка Єгора
Сергійовича: Донецька область, Слов’янський район, с. Богородичне, пров. Батюка, буд. 10. Відповідач викликається
до суду на 01 лютого 2017 року на 09 год. 20 хв. для участі
у судовому засіданні. Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
в судове засідання, відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/2775/16-ц за позовом Обнявко Євгена Валерійовича
до Обнявко Тетяни Вікторівни про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 09.02.2017 року об
11:00 год. (резервна дата на 14.02.2017 року об 11:00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Обнявко Тетяна Вікторівна,
адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул. 2 Червонопрапорна, буд. 30, кв. 54.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними доказами.

Лебединський районний суд Сумської області, що
знаходиться за адресою: м. Лебедин Сумської області,
вул. Петропавлівська, 2, каб. № 25, запрошує в судове
засідання об 11 год. 30 хв. 30 січня 2017 року Кутаха Володимира Валерійовича, 14.05.1972 р.н., відповідача у
справі за позовом представника позивача — Вакуленко
Наталії Михайлівни в інтересах Кутаха Олега Валерійовича до Кутаха Володимира Валерійовича про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням. У разі неявки відповідача без поважних причин, справа буде розглянута в його відсутності
за наявними матеріалами у справі.

Вінницький районний суд викликає до суду як відповідача Прудивус Миколу Миколайовича, останнє місце
реєстрації якого: Вінницька область, Вінницький район,
с. Широка Гребля, вул. Леніна, буд.46, на даний час фактичне місце перебування та проживання не відоме.
Розгляд цивільної справи № 128/4058/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Прудивуса Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості, призначено на
03.03.2017 року о 14.00 год. в приміщенні Вінницького
районного суду за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка,
29.

Суддя Р. В. Шимчик

Суддя О. В. Мельничук

Дарницький районний суд м. Києва викликає Швеця
Юрія Андрійовича, за відомостями адресно-довідкового
підрозділу ГУ ДМС у м. Києві та Київській області зареєстрованим не значиться, як відповідача в судове засідання по справі за позовом Юшиної Нелі Анатоліївни до
Швеця Юрія Андрійовича про стягнення грошових коштів, яке відбудеться під головуванням судді Лужецької
О. P., 27 лютого 2017 року о 14 год. 00 хв., за адресою:
м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал. 103.
З опублікуванням даного оголошення відповідач
Швець Юрій Андрійович вважається повідомленим про
Суддя Рудь О. Г. місце дату та час судового розгляду справи.

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно
викликає в судове засідання як відповідача Гороховську Ларису Аркадіївну в судове засідання за позовом Пахомова Валерія Михайловича до Гороховської
Лариси Аркадіївни про визнання договору купівліпродажу дійсним на 06.02.2017 р. о 09.00 год. в каб.
17 Заводського районного суду м. Миколаєва по
вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи
і у разі її неявки позов буде розглянуто за її відсутності.
Суддя С. В. Щербина

Публічне акціонерне товариство
«МАРФІН БАНК»
оголошує тендер на постачання канцелярських
та господарських товарів,
офісного паперу та витратних матеріалів
для касових апаратів у 2017 році.
Умови проведення тендеру розміщені на сайті
www.marfinbank.ua
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2, розглядає цивільну справу № 2/243/624/2017 за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Горбачова Юрія Григоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Останнє відоме зареєстроване місце проживання відповідача
Горбачова Юрія Григоровича: Донецька область, м. Горлівка,
пр. Перемоги, буд. 58, кв. 11. Відповідач викликається до
суду на 14 лютого 2017 року на 08 год. 00 хв. для участі у
судовому засіданні. Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
в судове засідання, відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Ковпаківський районний суд м. Сум викликає в
судове засідання Маляра Валентина Миколайовича
(останнє місце проживання: м. Суми, 40 р. КПУ, буд.
16/1, кв. 26), як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК» до Маляра Валентина Миколайовича, Сорокіної Оксани Анатоліївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Явка
обов’язкова. Про причину неявки необхідно повідомити суд. Засідання суду відбудеться 06 лютого
2017 року об 11 год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових засідань №5.
Суддя О. В. Ільяшевич
Суддя В. Б. Князєв

Суддя О. В. Ільяшевич

Суддя Полєно B. C.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1. суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідання
на 13 лютого 2017 року на 14 годину 00 хвилин Михайлову Раїсу Василівну, зареєстровану в с. Крива Балка Саратського району Одеської області, як відповідача у
цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська
агенція з повернення боргів» до Михайлової Раїси Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої
участі за наявними у справі доказами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає
Лозу Антона Георгійовича як відповідача по цивільній
справі № 492/1580/16-ц за позовом Лози Ганни Валеріївни до Лози Антона Георгійовича про надання дозволу
на вивіз неповнолітньої дитини за межі України. Розгляд
справи призначено на 01.02.2017 р. о 10:00 годині у залі
№1 Арцизького районного суду Одеської області за адресою: м. Арциз Одеської області, вул. Орджонікідзе, 29,
суддя Борисова С. П., тел./факс: (04845) 3-16-64.
У разі неявки відповідача у судове засідання у призначений судом час, або неповідомлення про причину
неявки, справа буде розглянута у його відсутність за наСуддя А. О. Гура явними у справі матеріалами.

У провадженні Малиновського районного суду
м. Одеси у судді Мурзенко M. B. перебуває цивільна
справа за позовом Арсан Вікторії Володимирівни до АльАрсан Аднан Субхи про визнання майна особистим майном подружжя.
Просимо повідомити Аль-Арсан Аднан Субхи
26.11.1972 р. н. про час і місце судового засідання у зазначеній справі, яке відбудеться о 09 год. 30 хв.
02.02.2017 року у залі судових засідань № 205 Малиновського районного суду м. Одеси, який розташований за
адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1 А. В разі неявки у судове засідання має повідомити суд про причини такої
неявки. В разі неявки відповідача у судове засідання суд
може розглянути справу за його відсутністю.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відповідачів Лебедь Вячеслава Володимировича,
Лебедь Аллу Володимирівну, по цивільній справі
№ 425/3806/16-ц; 2/425/73/17 за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Лебедь Вячеслава, у судове засідання,
яке відбудеться 27 січня 2017 року о 08 год. 20 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду.
У разі неявки відповідача у судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі згідно ст. 169 ЦПК
України.
Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд.
39 а) розглядає цивільну справу № 227/4739/16-ц за позовом Булгакової Світлани Сергіївни до Вейсалова Фамін Ільгар огли про розірвання шлюбу.
Відповідач Вейсалов Фамін Ільгар огли, 19.06.1990 року
народження, що мешкає за останньою відомою адресою:
м. Донецьк, вул. Взльотна, 11 а/6.
Судове засідання відбудеться 31.01.2017 року о 09:30
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова, буд. 39 а.
У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Сосінського Андрія Дмитровича, 1986 року народження,
який зареєстрований по вул. Заводська, 7/ 17, м. Чернівці, як відповідача по справі за позовом Савчука
Дмитра Ілліча про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.
Розгляд справи відкладено на 07.02.2017 року об
11:00 годині у приміщенні Садгірського районного суду
м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки в
судове засідання справу буде розглянуто у Вашу відсутність за наявними матеріалами.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Балабай
Ігоря Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Балабай Ігор Анатолійович викликається
до каб. № 16 суду на 27 січня 2017 року на 11 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 у його відсутності за наявними доказами.

Суддя О. Л. Овчаренко

Суддя С. А. Притуляк

Судді Тріска А. І.

Суддя Шаньшина М.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Якимов Степан Андрійович, 23.01.1975 року
народження, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: м. Донецьк, вул. Коваля, буд. 35, на підставі ст.ст. 297-5,
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 25, 26 та 27 січня
2017 року, у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб.
№ 7 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого
відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого
Журка Л.Ю., за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Ярослава Мудрого, буд.56-А, для проведення слідчих дій за
Вашою участю у кримінальному провадженні №
22015050000000038, в якому Ви є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Хамідова
Муртаза Алішеровича, 03.02.1995 року народження, останнє відоме місце проживання: смт Дашів, вул. Свердлова, буд. 4, Іллінецького району Вінницької області, в судове засідання як
відповідача по цивільній справі № 131/1129/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приват
Банк» до Хамідова Муртаза Алішеровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначено на 08 год. 00 хв. 21 лютого 2017
року в залі засідань Іллінецького районного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької області, вул. Європейська,
28, індекс 22700.
В разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто за
його відсутності.

Голова суду Шелюховський М.В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Дємків Аллу Михайлівну як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/7194/15-ц за позовом ПАТ
«ДЕЛЬТА БАНК» до Дємків A.M. про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 26 січня 2017 року о
09-00 год.
Суддя О. О. Пелих
Суддя Л. М. Осіпенко

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Негодюк Романа Борисовича, який зареєстрований за адресою: Луганська область, Антрацитівський район, с. Щотове, вул. Шевченка, 15, як
відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/431/115/17 за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк»
про стягнення заборгованості за договором кредиту
№604RNCA140200001 від 20.01.2014 року, яке відбудеться 30 січня 2017 року о 08 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України, при цьому за результатами
розгляду справи по суті буде винесено заочне рішення.

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
ОЩИЩЕННЯ. Охочих зануритися в купіль на Хрещення
Господнє в українській столиці
цьогоріч було чимало. Кияни
мали змогу пірнути в ополонку в Гідропарку, на Оболонській набережній, у Голосіївському парку, на озері Тельбін, у Пирогові та в Мамаєвій
слободі.
А в парку культури та відпочинку «Дружби народів» відбувся фестиваль моржів. В
межах заходу, окрім обряду
освячення води та занурення
у водохресну купіль, провели
майстер класи з моржування.
За спостереженнями небайдужих, щорік людей, які здійснюють обряд очищення за всіма правилами, більшає.

І вишите її життя…
СТО ПЛЮС ДВА. Секрет довголіття простої сільської жінки

у любові до праці
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
кільки себе пам’ятає,
Тетяна Марківна Жила
з села Байбузи Черкаського
району завжди відзначала
новорічні та різдвяні свята у
веселому, гамірливому колі
родичів та друзів. Їхня велика сім’я щоразу збиралася цієї січневої пори, аби погомоніти, поспівати. Так непомітно й дати народження,
які також припадали на ці
дні, спливали одна за одною,
ніби колгоспні коні пробігали мимо й розтавали в ранковому тумані. Ось і добігли
вони до сотні. Зі сторічним
ювілеєм недавно її вітали
всім селом, ще й з району
керівники приїхали. Та це
не така вже й знаменна дата, як вважає ювілярка. Тим
паче, що, як з’ясувалося при
глибшому дослідженні, їй
насправді вже виповнилося
102 роки.
У селі як раніше було? За
роботою забували не те що
якісь папірці, а й себе самого.
Працювали день і ніч — то в
колгоспі, то вдома, аби якось
звести кінці з кінцями та
сім’ю нагодувати, вдягнути.
Коли вже там було про документи думати! Нібито лежало
десь посвідчення про народження. А коли на пенсію зіб-

С

ралася, кинулися метрику
шукати, а її давно й слід прохолов. Довелося за допомогою
свідків встановлювати вік та
стаж. Ото й оформили в сільській раді папери, нібито вона
1917 року народження. Оскільки великого значення тоді
це не мало, то так все й лишилося. Тільки тепер порахували якось, і виходить, що вже
виповнилося Тетяні Марківні
на два роки більше.
За домашнє господарство
тепер відповідальна її 70-річна донька (вона найстарша з
дітей) Катерина. Вона й доглядає матір, дає лад домашньому господарству. А як збереться вся велика родина —
тісно стає в хаті: троє дітей із
невістками та зятями, шестеро внуків, восьмеро правнуків
і дворічний праправнук Денис. Радіє Тетяна Марківна:
ото, каже, моя найбільша гордість.
Що б таке згадати за цю
сотню прожитих років? Революції, зрозуміло, не пам’ятає,
ще маленькою була, але війни
— громадянська та Друга світова, голодомори глибоко засіли в пам’яті. Ще й тепер інколи бачить у тривожних
снах, як німецькі зайди колонами машин їдуть селом, як
зганяють на площу односельців. Сон завжди закінчується
однаково — заплаканим об-

личчям малюка, мати якого
загинула під час бомбардування. Жене від себе ті воєнні
жахи, а вони повертаються,
ніби вросли в саме її єство.
Пригадує, як хвалило її сільське керівництво, ставило за
приклад за сумлінну роботу.
Але то все звичне. Роки уже
майже стерли з пам’яті образ
мами, яка померла, коли Тетяні було ще тільки п’ять років. Проте десь глибоко в серці
променіють її лагідний голос
та тепло рідної усмішки.
Батько незабаром оженився
вдруге, проте материнської
ласки дівчинка вже так і не
зазнала. Голодний 1933-й забрав у неї останніх найрідніших людей — сестру і батька,
а тодішня влада — хату. Відтоді дівчина знала лише найми й тяжку працю.
Микита, чоловік Тетяни
Марківни, був людиною доброю та чуйною. Дітей змалку
разом привчали до праці, щоб
і хвилини не байдикували.
Хату поставили самі. Як не
важко було, будували її
вдвох. Микита — на всі руки
майстер — сам усе витесав,
вона чим могла допомагала, а
саман удвох місили. Будинок
вийшов непоганий, але головне, що там завжди жило тепло душі його господині. Діти
та внуки, коли вже й у свої
оселі перебралися, люблять

навідуватися до бабусі Тані.
Кажуть: тут завжди так світло, празниково, ніби в раю.
Мабуть, такий сяючий колорит створюють численні вишивані роботи Тетяни Марківни. Тут і килими, і напірники, і рушники, і простирадла… На них — вигаптуване
різними кольорами нелегке
життя простої сільської жінки, для якої найвище щастя
— домашній затишок, благополуччя рідних.
— І коли вона знаходила
час на вишивання — ніхто не
знає, — дивується друга
донька Тетяни Марківни —
Марія. — Мабуть, уночі. І дітей та внуків цьому ремеслу
навчила.
— Який секрет довголіття?
— перепитує ювілярка. — Та
немає ніякого! Без роботи
всидіти не можу — оце і весь
секрет.
А діти додають, що їсть Тетяна Марківна зовсім мало.
До гулянь та інших розваг
байдужа. Телевізор не дивилася — каже, тільки очі від
нього болять. Навесні старанно садить насіння, а восени
допомагає врожай збирати.
Так і живе вона: від весни
до осені, від осені — до весни.
Ось і нині у вузликах та баночках зберігає насіння. Весна вже не за горами, каже.
Скоро сіяти…

Вулицею Героя України «інші»
ходитимуть люди
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
ПАМ’ЯТЬ. Громадськість
міста Бахмут, що на Донеччині, після тривалого протистояння з опонентами нарешті
відстояла свою ініціативу перейменувати одну з тутешніх
вулиць іменем Героя України
Дмитра Чернявського. Під час
громадських слухань було вирішено назвати на честь зем-

ляка вулицю, що якийсь час
звалася імені «60 років утворення СРСР».
Дмитро Чернявський народився в селищі Артемівське
Артемівського району Донецької області. І саме він 22річний студент і громадський
активіст став найпершою
жертвою кривавої «руської
весни» — 13 березня 2014
року після мирного мітингу за
єдність України загинув від

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

ножового поранення на центральній площі Донецька під
час нападу на беззбройних
людей знавіснілих проросійських носіїв «руського міра»
із металевими трубами, арматурою та ножами. 20 лютого 2015 року Указом Президента України Дмитру Чернявському присвоєно звання
Герой України (посмертно) із
врученням ордена «Золота
Зірка».

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБа, Лариса УСЕНКО

…Утім, на жаль, вшанування пам’яті загиблого відбувається за немалої кількості проросійських опонентів і просто
байдужих людей, а це дуже
нагадує події лиховісної весни
2014-го. Приміром, на згаданих громадських слуханнях за
рішення про перейменування
вулиці віддали голоси 50 присутніх із 91 зареєстрованого.
Погодьтеся, «інших» і досі немало.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 22 СІЧНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
День
-4 -9 +2 -3
-4 -9 -2 +3
-5 -10 0 -5
-6 -11 -1 -6
-5 -10 -1 +4
-4 -9 -2 +3
-4 -9 -2 +3
-6 -11 -2 +3
-4 -9 -2 +3
-4 -9 -2 +3
-8 -13 -2 +3
-4 -9 -2 +3
-4 -9 -2 +3

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

Нiч
День
-4 -9 +2 -3
-4 -9 -2 +3
-5 -10 -1 -6
-5 -10 -1 -6
-4 -9 -1 +4
-4 -9 -1 +4
-5 -10 -2 +3
-5 -10 0 -5
-7 -12 -1 -6
-7 -12 -1 -6
-7 -12 -1 -6
-3 -8 -2 +3
-5 -7 -1 +1

Укргiдрометцентр

Українці приєдналися
до вимог відсторонити
Росію від усіх змагань
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ЗА ЧИСТОТУ РЕКОРДІВ. Національний антидопінговий
центр України приєднується до вимог 19 національних антидопінгових державних організацій щодо відсторонення Росії від
усіх міжнародних змагань. Про це повідомляє офіційний сайт
НАДЦУ.
Як відомо, 10 січня 2017 року в Дубліні (Ірландія) завершив
роботу спеціальний саміт Національних антидопінгових організацій (НАДО).
На ньому було обговорено другу частину звіту пана Макларена щодо розслідування факту системного державного сприяння використанню допінгу в російському спорті.
«У світлі наведених у звіті фактів лідери низки НАДО закликали усунути всі російські спортивні організації від міжнародних змагань (з наданням можливості російським спортсменам
виступати як нейтральні атлети за умови виконання ними
певних вимог); крім того, запропоновано оголосити мораторій
на проведення будь-яких міжнародних змагань на території
Російської Федерації у майбутньому, а також скасувати проведення вже призначених міжнародних змагань», — йдеться
у зверненні.
Зазначається, що відповідні прес-релізи нині розміщено на
сайтах національних антидопінгових організації Австрії, Бельгії, Данії, Естонії, Ірландії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, країн Південної Африки, Польщі, Словенії, США, Фінляндії, Франції, Хорватії, Швейцарії, Швеції та Японії.
«Мінмолодьспорту та Національний антидопінговий центр
України категорично засуджують грубі порушення міжнародних антидопінгових правил, принципів чесної гри, моральних
та етичних норм спорту, які здійснювалися Росією на державному рівні.
Національний антидопінговий центр України приєднується
до заклику зазначених країн щодо усунення російських спортивних організацій від міжнародних змагань і запровадження
мораторію на проведення міжнародних змагань на території
РФ, а також схвалює всі дії ВАДА та підтримує створення незалежного органу з тестувань», — додається у заяві організації.
Відповідного листа від НАДЦ України офіційно надіслано до
Інституту національних антидопінгових організацій (ІНАДО).
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