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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 30 січня 2017 року
USD 2719.2242   EUR 2904.4034      RUB 4.5080     /    AU 322010.53      AG 4541.10      PT 264308.59     PD 194968.38

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

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Технічного регламенту
обладнання та захисних систем,
призначених для використання в потенційно
вибухонебезпечних середовищах»

ЦИФРА ДНЯ

Київ і Берлін звірили
годинники

ПАРТНЕРСТВО. Президент Петро Порошенко здійснив робо-
чий візит до Німеччини. Про це повідомляє департамент прес-
служби АП. У Берліні він провів зустрів з Федеральним канцлером
Ангелою Меркель. Лідери обговорили ситуацію на Донбасі, вико-
нання Росією мінських угод і питання звільнення заручників. 

У межах  візиту Петро Порошенко зустрівся також із президен-
том Бундестагу Норбертом Ламбертом. Глава Української дер-
жави висловив вдячність за тверду позицію спікера німецького
парламенту на підтримку територіальної цілісності нашої держави
та принципового невизнання анексії Росією Криму. Співрозмов-
ники висловили переконання, що політика санкцій щодо РФ має
зберігатися до повного виконання нею мінських домовленостей.
Петро Порошенко та Норберт Ламберт вважають, що Брюссель
має пришвидшити надання українцям безвізового режиму та ра-
тифікацію Угоди про асоціацію. Петро Порошенко звернувся з
проханням до парламенту Німеччини визнати Голодомор 1932—
1933 років  в Україні  актом геноциду українського народу.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН
«Завдання уряду —

зробити
економічне
зростання
відчутним 

для громадян».
Прем’єр-міністр про те, як позитивні тенденції розвитку
компаній трансформувати у добробут працівників

5

6
НА ЧАСІ

На думку експертів, за
альтернативною
енергетикою, органічним
землеробством та
ІТ-інженерією — майбутнє 

Коли в Маріуполі
буде чисте повітря? 

СИТУАЦІЯ. Жителі приморського міста намагаються
прискорити модернізацію металургійних комбінатів, 
щоб поліпшити стан забрудненого довкілля 
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4,1 млрд гривень 
Таку суму фінансових операцій, пов’язаних

з відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом в Україні, за даними
Держфінмоніторингу, можна пов’язати

з фінансуванням сепаратизму торік

Час відмовитися від моделі бюджетного
утриманця
РЕФОРМУВАННЯ. Не люди повинні звертатися до служби зайнятості, 
а її фахівці пропонувати клієнтам послуги — так ставлять питання в Черкасах

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

«Якось прожити, аби не
вмерти, на виплати з без-

робіття можна», — саме так оці-
нив рівень турботи про тих, хто
не може знайти роботу, один з
учасників зустрічі роботодавців і
фахівців служби зайнятості, що

відбулася в Черкасах. Хоч така
оцінка мала й неочікувано іншу
реакцію, про яку трохи нижче.
Ця розмова, а точніше, дискусія
відбулася після невтішної оцінки

Прем’єр-міністром Володими-
ром Гройсманом ситуації в дер-
жаві з безробіттям. Держслужба
зайнятості має перейти від моде-
лі утримання з держбюджету до

моделі створення робочих місць.
Прем’єр наголосив, що має
намір «дати людям робо ту
і нормальну заробітну 
плату». 4
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європейський суд з прав людини та україна
www.ukurier.gov.ua31 січня 2017 року, вівторок, № 18

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 2-131/17 за позовом ПАТ «Київ -
обленерго» до Соболєва Ігоря Івановича про стяг-
нення заборгованості за спожиту електричну
енергію, викликає в судове засідання як відповідача
Соболєва Ігоря Івановича на 10 годину 00 хвилин 09
лютого 2017 року.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Зінченко О.М. в приміщенні Обухівського 
районного суду Київської області, що розташоване
за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 
б. 20.

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

Суддя О. М. Зінченко

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
судового засідання в порядку спеціального 

судового провадження 
Обвинувачений Антілогов Олексій Євгенович

01.01.1974 року народження, зареєстрований: 
м. Дніпропетровськ, вул. Янгеля, буд. 9, кв. 76 від-
повідно до вимог 297-5, 323 КПК України виклика-
ється в судове засідання, що відбудеться 03 лютого
2017 року о 15 годині 00 хвилин до зали судових за-
сідань № 107 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
для участі в судовому засіданні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик
суду встановлені статтею 138 КПК України. Наслідки
неприбуття обвинуваченого, передбачені статтями
139, 323 КПК України.

Суддя Пислар В. П.

Київський апеляційний адміністративний суд викликає в
судове засідання Потапова Євгена Євгеновича як відпові-
дача по справі № 875/77/16 за адміністративним позовом
Макарівської районної державної адміністрації до Потапова
Євгена Євгеновича, третя особа на стороні позивача, яка не
заявляє самостійні вимоги на предмет спору: Державне під-
приємство «Національна енергетична компанія «Укренерго»
про примусове відчуження частини земельної ділянки з мо-
тивів суспільної необхідності та зобов’язання вчинити дії.

Судове засідання відбудеться 22.02.2017 р. о 12.00 год.
у приміщенні Київського апеляційного адміністративного
суду за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30, зал
№ 11.

Київський апеляційний адміністративний суд роз’яснює,
що відповідно до ч. 4 ст. 128 КАС України наслідками непри-
буття в судове засідання відповідача, належним чином по-
відомленого про дату, час і місце судового розгляду, без
поважних причин є можливість вирішення справи без її від-
кладення на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. В. Епель

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Якушева Павла Юрійовича, 04.08.1993 року
народження, останнє відоме місце проживання: м.
Іллінці, вул. Залізнична, 2, кв. 3 Вінницької області,
у судове засідання як відповідача по цивільній справі
№ 131/1353/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційного банку «Приват Банк»
до Якушева Павла Юрійовича про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання призначено на 08 год. 30 хв. 20
березня 2017 року в залі засідань Іллінецького 
районного суду Вінницької області за адресою: м. Іл-
лінці Вінницької області, вул. Європейська, 28,
22700.

В разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

Глухівський міськрайсуд (м. Глухів, вул. Києво-

Московська, 30) викликає як відповідачку Рябуху

Катерину Єгорівну, 19 квітня 1985 року народження,

на 08 годину 40 хвилин 07 лютого 2017 року на роз-

гляд цивільної справи за позовом Публічного акціо-

нерною товариства Комерційний банк «ПриватБанк»

до Рябухи Катерини Єгорівни про стягнення боргу

за договором кредиту.

Суддя О. С. Демченко

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м.
Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом Моторного (транспортного) страхового бюро України
до Куман Віктора Петровича про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшко-
дування. Відповідач по справі Куман Віктор Петрович (заре-
єстрований за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Роздольна,
19/52), викликається на 03 лютого 2017 року на 13.00 год.
до суду, каб. № 9, 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 М. М. Скиба

Врадіївський районний суд Миколаївської області
повідомляє, що Кушнір Інна Валентинівна, 27.03
1971 року народження, викликається в судове засі-
дання як відповідачка по цивільній справі
№474/902/16-ц за позовом Кушніра Романа Степа-
новича до Кушнір Інни Валентинівни про розірвання
шлюбу.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 09.00 год.
03.02.2017 року за адресою: вул. Незалежності, 103,
смт Врадіївка Миколаївської області

Суддя Ф. Г. Сокол

Барський районний суд Вінницької області пові-
домляє як відповідача Шумлянського Миколу Оле-
говича, що судове засідання у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приватбанк» до Шумлянського Ми-
коли Олеговича про стягнення заборгованості,
відбудеться о 09.00 год. 13.02.2017 р. У разі неявки
у судове засідання відповідача справу буде вирішено
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Питель О. В.

Арцизький районний суд Одеської області викли-
кає у судове засідання, яке відбудеться 09 березня
2017 року о 08.30 годині в приміщенні Арцизького
районного суду Одеської області за адресою: 68404,
м. Арциз, вул. Соборна, 29, Плєхова Миколу Мико-
лайовича (останнє відоме місце реєстрації: Одеська
обл., м. Арциз, вул. Горького, буд. 42) як відповідача
по цивільній справі № 492/1345/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Плєхова Миколи Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Суддя Крутова О. М.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м.
Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом Моторного (транспортного) страхового бюро України
до Міранян Арсена Варданіковича про відшкодування в по-
рядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового від-
шкодування. Відповідач по справі Міранян Арсен
Варданікович (зареєстрований за адресою: 83062, м. До-
нецьк, вул. Спортивна, 16/22), викликається на 03 лютого
2017 року на 13.30 год. до суду, каб № 9, для участі у роз-
гляді 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 М. М. Скиба

Офіційне повідомлення 
ПАТ «Укртелеком»

ПАТ «Укртелеком» повідомляє, що, починаючи з
08.02.2017 року, протягом лютого-березня-квітня
місяців 2017 року в межах окремих тарифних планів
послуги «Інтернет від Укртелеком» (за технологією
ADSL) збільшується швидкість доступу до мережі 
Інтернет та здійснюється їх перейменування. 

Детальну інформацію можна отримати 
за телефоном Контакт-центру 0-800-506-800 

або на веб-сайті http://www.ukrtelecom.ua/newtariffs.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідача
Цуліну Вікторію Сергіївну, 04.08.1973 року народження, ос-
таннє місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Куйбишева,
буд. 221, кв. 89, по цивільній справі № 185/9961/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Правекс-Банк» до Цуліни Вікторії Сергіївни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання призначене на 03 лютого 2017 року на
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за її
відсутності.

Суддя В. М. Бондаренко

Обвинуваченому Фучіджи Ю.С., 14.07.1960 р.н., зареєстрованому за
адресою: Одеська область, Арцизький район, с. Великий Кут, вул. Ку-
тузова, 48-а, тимчасово проживав за адресою: Одеська область, 
м. Чорноморськ, пр-т. Миру, 15-б, кв.15, необхідно з’явитися в судове
засідання, яке відбудеться 03 лютого 2017 року о 10 годині, за адре-
сою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м.
Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини неприбуття особи
на виклик суду передбачені статтею 138 КПК України. Наслідки непри-
буття обвинуваченого, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Кіршина Наталя Анатоліївна, 15.10.1981 р.н., останнє відоме місце про-
живання якої: Донецька обл., м. Добропілля, мкрн. Молодіжний, 37/8, ви-
кликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі № 227/4684/16-ц за позовом ПАТ Комерцій-
ний Банк «ПриватБанк» до Кіршиної Наталі Анатоліївни про стягнення за-
боргованості. Судове засідання відбудеться 03.02.2017 року о 09:00 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі
наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Ткаченко Богдан Володимирович (останнє відоме
місце реєстрації: 84523, Донецька обл., м. Бахмут, вул. Робоча, 15).

Відповідач викликається на 03 лютого 2017 року на 09.30 годину до суду,
каб. 204, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутність.

Суддя Медінцева Н. М.

Повістка про виклик до суду у кримінальному провадженні
Бериславський районний суд Херсонської області викликає Ви-

соцьку Наталію В’ячеславівну, 02.01.1958 року народження, як обвину-
вачену у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3
ст. 27, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України. Судові засідання
призначено на 10.02.2017 року об 11.30 годині, 13.02.2017 року об
11.00 годині, в приміщенні Бериславського районного суду Херсонської
області за адресою: м. Берислав, вул. Центральна, 249, тел. (05546) 7-
37-57. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323
КПК України.

У разі неявки обвинуваченої до суду дане оголошення вважається
належним повідомленням, а судовий розгляд кримінального провад-
ження здійснюватиметься за відсутності обвинуваченої в порядку спе-
ціального судового провадження.

Суддя Р. Р. Волошин

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Лозова Валентина Сергіївна, 15 квітня 1975 року народження, урод-
женка підгоспу «Піщане» Куп’янського району Харківської області, українка, гро-
мадянка України, яка мешкала за адресою: Харківська область, м. Куп’янськ, в’їзд
Ювілейний, буд. 4, кв. 15, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України
викликається о 10 год. 00 хв. 06, 13 та 20 лютого 2017 року до слідчого СВ Куп’ян-
ського відділу поліції ГУНП в Харківській області Редько О. Р. за адресою: Харків-
ська область, м. Куп’янськ, вул. Харківська, 14, каб.207, для проведення слідчих та
процесуальних дій у кримінальному провадженні №12014220370001127. Поважні
причини неприбуття особи на виклик слідчого згідно зі статтею 138 КПК України.
Наслідки неприбуття підозрюваного передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Повістка про виклик до суду обвинуваченого 
Дерменжи Валерія Костянтиновича, 18.06.1976 р.н., зареєстрованого за

адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, с. Камянка, вул. Калинина,
127, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засі-
данні з розгляду кримінального провадження в порядку спеціального судо-
вого провадження стосовно Дерменжи В. К., обвинуваченого у скоєнні
злочину передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК України, яке відбудеться 03 лютого
2017 року о 16 годині, за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський
районний суд м. Одеси, зал судових засідань №229. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.
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СПРАВА «КЛЕУТІН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF KLEUTIN V. UKRAINE)

Заява №5911/05 

Стислий виклад рішення від 23 червня 2016 року
22 січня 2004 року заявника було затримано за підозрою у вчиненні гра-

бежу та порушено щодо нього та двох інших осіб кримінальну справу. 24
січня 2004 року заявнику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання
під вартою без встановлення максимального строку, який в подальшому
неодноразово продовжувався та через два дні поміщено до Одеського СІЗО
(далі — СІЗО). Численні клопотання заявника про заміну запобіжного за-
ходу Приморським районним судом м. Одеси (далі — районний суд) за-
лишались без задоволення, а обраний запобіжний захід — без змін.

Матеріали кримінальної справи за обвинуваченням заявника неоднора-
зово направлялися районним судом на додаткове розслідування. 8 червня
2007 року заявника було визнано винним і призначено покарання у виді
позбавлення волі строком на п’ять років.

До Європейського суду з праву людини (далі — Європейський суд) за-
явник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод (далі — Конвенція), що під час його затримання він
зазнав жорстокого поводження працівників міліції і за цим фактом не було
проведено ефективного розслідування; за цією ж статтею він скаржився,
що побутові умови тримання в СІЗО були неналежними. Заявник також
скаржився за підпунктом «с» пункту 1, пунктами 3 та 4 статті 5 Конвенції,
що тримання його під вартою було незаконним, оскільки воно не охоплю-
валось жодним судовим рішенням, було необгрунтованим і необмеженим
у часі; загальна тривалість тримання його під вартою не могла вважатися
розумною; він не міг домогтися належного судового перегляду законності
тримання його під вартою. Крім цього, заявник скаржився за іншими стат-
тями Конвенції.

Розглянувши скарги заявника на жорстоке з ним поводження працівни-
ків міліції Європейський суд вказав на відсутність порушення матеріального
аспекту статті 3 Конвенції у зв’язку з недостатністю вагомих доказів, нада-
них заявником, які б підтверджували, прямо чи опосередковано, його твер-
дження про жорстоке з ним поводження.

Європейський суд констатував порушення процесуального аспекту статті
3 Конвенції у зв’язку з тим, що період з моменту подання заявником скарги
на жорстоке поводження до початку проведення такого розслідування сяг-
нув майже трьох років, а слідчими під час його проведення систематично
не виконувались вказівки суду першої інстанції щодо належної перевірки
відповідних скарг.

Європейський суд також констатував, що неналежні побутові умовами
тримання заявника в СІЗО, а саме брак особистого простору заявника, у
поєднанні з відсутністю, більшу частину його чотирирічного ув’язнення,
доступу до прогулянок на свіжому повітрі становили порушення статті З
Конвенції.

Порушення пункту 1 статті 5 Конвенції Європейський суд констатував з
огляду на незаконне затримання та тримання заявника під вартою з 22 до
24 січня, з 24 січня до 18 березня 2004 року та з 15 вересня 2005 року до
8 червня 2007 року вказавши, зокрема, що: працівники міліції у протоколі
затримання заявника не вказали чітких підстав такого затримання, було
лише зазначено, що заявник підозрюється у вчиненні злочину та не пояс-
нювалася необхідність такого затримання за конкретних обставин; у період
між закінченням досудового слідства і початком судового розгляду справи,
між 8 квітня і 18 червня 2004 року та 18 квітня і 15 вересня 2005 року, за-
явник тримався під вартою без відповідного рішення суду, що спричинено
прогалиною у законодавстві, яка становить системну повторювану про-
блему в Україні; постановою від 24 січня 2004 року заявнику не було вста-
новлено строк тримання під вартою, не зазначалось жодної причини для
обрання заявникові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а
лише було посилання на доводи слідчого без розгляду правдоподібності
таких підстав в контексті конкретної життєвої ситуації заявника; 15 вересня
2005 року заявникові було залишено обраний запобіжний захід без змін,
без встановлення строку продовжуваного тримання під вартою та не вка-
завши жодних причин такого рішення.

З огляду на те, що національні органи влади, з самого початку не наво-
дили жодних причин для обрання заявникові запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою та не розглядали будь-яких альтернативних триманню
під вартою видів запобіжних заходів, Європейський суд констатував по-
брушення пункту 3 статті 5 Конвенції, вказавши на необгрунтовано тривале
тримання заявника під вартою впродовж трьох років та чотирьох з поло-
виною місяців.

Європейський суд також констатував порушення пункту 4 статті 5 Кон-
венції з огляду на те, що у цій справі заявник був позбавлений можливості
належного перегляду законності тримання його під вартою.

Розглянувши інші скарги заявника, Європейський суд визнав їх неприй-
нятними.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 3 Конвенції щодо нена-

лежних умов тримання під вартою в Одеському СІЗО, жорстокого повод-
ження працівників міліції 22 січня 2004 року та відсутності ефективного
розслідування цього факту, а також скарги за статтею 5 щодо незаконного
та свавільного затримання та тримання заявника під вартою, його трива-

лість та відсутність ефективного судового перегляду у зв’язку з цим, а
решту скарг у заяві — неприйнятними;

2. Постановляє, що не було порушення матеріального аспекту статті 3
Конвенції у зв’язку зі стверджуваним жорстоким поводженням із заявни-
ком 22 січня 2004 року;

3. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 3
Конвенції у зв’язку зі стверджуваним жорстоким поводженням із заявни-
ком 22 січня 2004 року;

4. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з побу-
товими умовами тримання заявника під вартою в Одеському СІЗО;

5. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку
із затриманням заявника та триманням його під вартою з 22 до 24 січня
2004 року;

6. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку
з триманням заявника під вартою з 24 січня до 18 березня 2004 року, з 8
квітня до 18 червня 2004 року, з 18 квітня до 15 вересня 2005 року, а також
з 15 вересня 2005 року до 8 червня 2007 року;

7. Постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції у зв’язку
з надмірною тривалістю тримання заявника під вартою;

8. Постановляє, що було порушення пункту 4 статті 5 Конвенції у зв’язку
з відсутністю належного судового перегляду тримання заявника під вар-
тою;

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

таточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
повинна сплатити заявнику такі суми:

(і) 15 000 (п’ятнадцять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, які
мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу, та додатково суму будь-якого податку,
що може нараховуватись;

(іі) 2 500 (дві тисячі п’ятсот) євро компенсації судових та інших витрат
та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявни-
кові; ця сума має бути перерахована безпосередньо на банківський рахунок
представника заявника;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-
рахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (sim-
ple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано
три відсоткові пункти;

10. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим

у справах Європейського суду з прав людини
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оголошення
Оболонський районний суд м. Києва викликає Мільштин Лева

Борисовича, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Малинов-
ського, буд. 30, кв. 25, Козьма Катерину Володимирівну, яка про-
живає за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд. 42,
кв. 65, Регета Сергія Антоновича, який проживає за адресою:
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Руська, буд. 12, кв. 38, як
відповідачів по цивільній справі № 2/756/123/17 за позовом Ду-
биченко Тетяни Олександрівни до Мільштин Лева Борисовича,
Регети Сергія Антоновича, Лапи Тетяни Григорівни, Київської мі-
ської ради, третя особа: Козьма Катерина Володимирівна, Пр.
нотаріус КМНО Скляр О. С., Пр. нотаріус КМНО Скляр О. Л., Пр.
нотаріус КМНО Козаєва Н. М., Одинадцята Київська державна
нотаріальна контора про визнання недійсним договору купівлі-
продажу квартири та витребування майна з чужого незаконного
володіння призначена на 08.02.2017 року на 11:00 годину.

У разі неявки відповідачів до суду, дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням, а цивільна справа буде розгля-
датись за відсутності відповідачів в порядку передбаченого ЦПК
України.

Суддя Яценко Н. О.

Фігураж Ігор Васильович та Фігураж Наталія Володими-
рівна, останнє місце проживання чи мешкання: м. Кам’ян-
ське, пр. Івана Франка, буд. 22, кв. 53, викликаються у
відкрите судове засідання як відповідачі на 11.00 годину 09
лютого 2017 року у справі за позовом Монякової Вікторії
Геннадіївни до Фігураж Ігоря Васильовича, Фігураж Наталії
Володимирівни, третя особа — Товарна біржа «Автомобілі
та нерухомість», про визнання біржового договору дійсним.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться
під головуванням судді Маслова Д.В. в приміщенні Дніпров-
ського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою:
м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 14.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі Фігураж Ігор Васильович та Фігураж На-
талія Володимирівна вважаються повідомленими про час і
місце розгляду справи. У разі неявки відповідачів, справу
буде розглянуто за їх відсутністю.

Суддя Д. В. Маслов

Оболонський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Шепелева Олександра Олександровича, що
обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України у підготовче
судове засідання, яке відбудеться 16 лютого 2017 року
об 11:00 годині, в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка,
2-Є, кабінет №9.

Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого,
свідка, потерпілого, цивільного відповідача передбачені
статтею 139 КПК України, а також наслідки неприбуття
обвинуваченого передбачені статтею 323 КПК України,
прокурора та захисника — статтею 324 КПК України, по-
терпілого — статтею 325 КПК України, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача та їх представників —
статтею 326 КПК України, свідка, спеціаліста, перекла-
дача і експерта — статтею 327 КПК України.

Суддя О. В. Жежера

29 листопада 2016 року ПАТ «ПPABEКC-БАНК» відсту-
пив право вимоги за Кредитним договором №641-002/12 від
12.11.2012 р. та Договором іпотеки №641-002/12 від 12.11.2012
р. на користь ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ».

ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ» в свою чергу 29 листопада 2016
року здійснила відступлення права вимоги за вищевказаними
договорами на користь ТОВ «ОПТИМУМ ФАКТОР» (Код ЄДРПОУ
37194782, адреса: 01001, м. Київ, вулиця Архітектора Городець-
кого, буд. 11, оф. 27) про що було укладено Договір відступ-
лення права вимоги за Кредитним договором №641-002/12 від
12.11.2012 р. та Договір відступлення права вимоги за Догово-
ром іпотеки №№641-002/12 від 12.11.2012 р.

Відповідно до вищезазначених договорів Товариство з обме-
женою відповідальністю «ОПТИМУМ ФАКТОР» набуло всіх прав
кредитора за Кредитним договором №641-002/12 від 12.11.2012 р.
та Договором іпотеки №641-002/12 від 12.11.2012 р.

В порушення умов Кредитного договору Позичальник свої зо-
бов’язання належним чином не виконав, внаслідок чого у нього
перед Кредитором (ТОВ «ОПТИМУМ ФАКТОР») виникла забор-
гованість у розмірі 4 363 418,01 грн.

Статтею 35 ЗУ «Про іпотеку» встановлено, що у разі пору-
шення основного зобов’язання та/або умов іпотечного договору
Іпотекодержатель надсилає Іпотекодавцю та боржнику, якщо він
є відмінним від Іпотекодавця письмову вимогу про усунення по-
рушення.

Отже керуючись вищевикладеним ТОВ «ОПТИМУМ ФАКТОР»
повторно вимагає у Блохи Юрія Леонідовича (ідент.
№2883007559, адреса: м. Київ, вул. М. Краснова, 10, кв. 90 та у
ТОВ «ЛЮКС АВТОТРАК» (код ЄДРПОУ 34187636, адреса: 03148,
м. Київ, вул. Пшенична, 9) виконати порушене грошове зо-
бов’язання та доводить до відома, що у випадку невиконання
Блохою Ю. Л. та ТОВ «ЛЮКС АВТОТРАК» своїх зобов’язань,
щодо сплати наявної заборгованості: кредитор буде змушений
ініціювати процедуру примусового стягнення заборгованості
шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки (Майновий
комплекс, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., Жи-
томирський район, с. Болярка, вул. Жовтнева, буд. 20, загаль-
ною площею 1599 60 кв. м) відповідно до норм Цивільного
кодексу України та ст. 35, 36, 38 Закону України «Про іпотеку»
одним із шляхів передбачених Договором іпотеки. 

Директор ТОВ «ОПТИМУМ ФАКТОР» Ганжа В. С.

Зміївський районний суд Харківської області викли-
кає Короткову Ганну Михайлівну, 13.06 1987 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: Харківська
область Зміївський район с. Водяне, вул. Леніна, буд. 1,
для проведення судового засідання по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «Приватбанк» до Короткової Ганни Михай-
лівни про стягнення сум. Судове засідання відбудеться
06 лютого 2017 року о 08 годині 00 хвилин в приміщенні
Зміївського районного суду Харківської області за адре-
сою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Адміністративна,
№6, зал судового засідання №3.

Явка обов’язкова. В разі неявки відповідача Коротко-
вої Ганни Михайлівни в судове засідання, справа буде
розглянута за її відсутності на підставі наявних у справі
доказів та буде постановлене заочне рішення.

Суддя Овдієнко В. В.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідача — Майберг Едуарда — по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Старокиївський Банк» до Майберг Едуарда,
третя особа: Віленський Дмитро Владленович про
визнання недійсним іпотечного договору. Остання
відома адреса місцезнаходження відповідача: Май-
берг Едуарда — Ізраїль, Герцелія-Пітуах, А-Маріна,
вул. Аоген, 10.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, буд. 14-а, каб. № 15 17 квітня 2017 року о 16
год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без участі відповідача. 

Суддя А. В. Новак

Збаразький районний суд Тернопільської області по
цивільній справі за позовом Пачковського Миколи
Дмитровича до Пачковської Валентини Анатоліївни про
розірвання шлюбу, викликає в судове засідання відпо-
відача Пачковську Валентину Анатоліївну, останнє ві-
доме місце проживання якої: с. Бутин Збаразького
району.

Судове засідання призначене на 20 лютого 2017 року
о 10 год. 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Збаразь-
кого районного суду Тернопільської області за адресою:
47302, м. Збараж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської
області, суддя Щербата Г. Р.

Відповідачу Пачковській Валентині Анатоліївні пропо-
нується надати всі наявні у неї докази на заперечення
позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута за відсутністю Пачковської Валентини Анатоліївни.

Про причини неявки Пачковська Валентина Анатолі-
ївна повинна повідомити суд.

Іщенко Євгеній Юрійович, 28.12.1991 р. н., останнє відоме місце реєстра-
ції: с. Мезенівка, вул. Поліни Черничко, буд.62 Краснопільського району
Сумської області, викликається як відповідач Краснопільським районним
судом Сумської області у судове засідання на 08 год. 20 хв. 23 лютого 2017
року, за адресою: Україна, смт Краснопілля, вулиця Вокзальна, буд. 18 Сум-
ської області, зал засідань № 3, суддя Косар А. І., для участі у судовому роз-
гляді цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» в особі представника за дорученням Сафір
Федора Олеговича до Іщенка Євгенія Юрійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. При собі мати паспорт. З опублікуванням
оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про день, час
та місце розгляду справи і у разі його неявки справа може бути розглянута
за його відсутності.

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що
17 лютого 2017 року о 15 годині 00 хвилин, в приміщенні суду за ад-
ресою: смт Високопілля, вул. Визволителів, 104 Херсонської області,
відбудеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/592/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Вурсова Артура Григоровича про
стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викликається як відпові-
дач Вурсов Артур Григорович, 08.08.1988 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини
неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність відпо-
відача на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Дригваль В. М.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області викликає
в судове засідання Тулба Світлану Броніславівну, 1966 року народ-
ження мешканку: м. Коростень, вул. Жмаченко, 21, кв. 2; Степанчук
Ірину Вікторівну, 1986 року народження, мешканку: м. Коростень, вул.
Жмаченко, 21, кв. 2; Степанчук Марину Вікторівну, 1988 року народ-
ження, мешканку: м. Коростень вул. Жмаченко, 21, кв. 2 як відповідачів
в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до них про висе-
лення.

Розгляд справи відбудеться 22 лютого 2017 року о 10 годині в залі
судових засідань № 3 Коростенського міськрайонного суду. У разі не-
явки відповідачів або неповідомлення про причини неявки справа буде
розглянута у відсутність відповідачів на підставі наявних доказів.

Суддя Коваленко В. П.

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Єлісеєва
Сергія Станіславовича, 24.10.1961 року народження, (останнє відоме місце
проживання: м. Севастополь, АР Крим, вул. Тараса Шевченка, 17, кв. 15), у
вчиненні злочинів, передбачених ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 258-3,
ч. 1 ст. 408, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 437 КК України, у підготовче судове засідання,
яке відбудеться 07 лютого 2017 року о 14 год. 00 хв. Явка до суду є обов’яз-
ковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує
особу.

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

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Старобільський районний суд Луганської області викликає у судове засідання
з розгляду цивільної справи № 431/38/17-ц як відповідачів за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії – Луганське обласне управління AT
«Ощадбанк» про стягнення боргу за кредитним договором:

- Гриценко Зою Романівну, яка мешкає за адресою: Луганська область, м. Ан-
трацит, вул. Ткаленко, буд. 12. кв. 67;

- Гриценка Сергія Івановича, який мешкає за адресою: Луганська область, 
м. Антрацит, вул. Ткаленко, буд. 12, кв. 67;

- Дударенко  Людмилу Миколаївну, яка мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Антрацит, вул. Паркова, буд. 4, кв. 33.

Розгляд справи відбудеться 06 лютого 2017 року о 08 годині 45 хвилин в при-
міщенні 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.

Суддя В. Ю. Колядов

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє
Староверову Наталю Володимирівну (останнє відоме місце реєстрації:
вул. Озерна, 59, с. Костянтинівка Мелітопольського району, Запо-
різька область) про те, що 07 лютого 2017 року о 12 годині 00 хвилин
в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11,
буде слухатися цивільна справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ста-
роверової Наталі Володимирівни про стягнення заборгованості, суддя
Купавська Н. М.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка по даній
справі Староверова Н. В. вважається повідомленою про час та місце
розгляду справи, і у випадку неявки відповідачки в судове засідання,
справа підлягає розгляду за її відсутності.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідачів
Бикову Надію Миколаївну, Бикова Володимира Олександровича, Ре-
кіянову Тетяну Броніславівну в судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» до Бикової Надії Миколаївни, Би-
кова Володимира Олександровича, Рекіянової Тетяни Броніславівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного
суду Луганської області 06.02.2017р. о 15-00 год. за адресою: смт Мар-
ківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області. 

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. П. Чернік

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідачів
у судові засідання з розгляду цивільних справ за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, стягнення судового збору, яке
відбудеться у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, бул. Дружби Народів, 19.

08 лютого 2017 року о 16.15 год.
Бурбело Кирила Сергійовича (Луганська область, м. Кадіївка, (Стаханов),

пров. Технікумовський, 5/3) та Бурбело Маргариту Віталіївну (Луганська об-
ласть, м. Ірміно, вул. Багата, 18/6) (справа № 428/12993/16-ц).

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

Суддя І. О. Юзефович

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, 
м. Покровськ, вул. Європейська, 20) розглядає цивільну справу за по-
зовом Чернишової Наталії Олексіївни, яка діє в своїх інтересах та за-
конний представник неповнолітніх Коренцвіт Гліба Борисовича та
Коренцвіт Любові Борисівни про визнання недійсним договорів купівлі-
продажу житлового будинку та земельної ділянки.

Відповідачі: ТОВ «Українська боргова компанія», Пономарьова Ірина
Володимирівна викликаються на 16 лютого 2017 року о 14.00 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Хмельова C. M.

Біловодський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідачку
по справі за позовом Лігус Ніни Григорівни, третя особа: Служба у справах дітей Станично-
Луганської РДА, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 03.02.2017 року о 09.30
год. - Лігус Вікторію Олександрівну, 09.04.1987 р.н., останнє відоме зареєстроване місце
проживання (перебування) - Луганська обл., с. Красна Талівка, вул. Садова, 14.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30. У разі неявки справу
буде розглянуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідачку
по справі за позовом Пилипенко Віри Михайлівни, третя особа: Служба у справах дітей Ста-
нично-Луганської РДА, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 03.02.2017 року
о 10.30 год. — Кострову Аллу Володимирівну, 05.01.1981 р.н., останнє відоме зареєстроване
місце проживання (перебування) — Луганська обл., смт Станиця Луганська.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30. У разі неявки справу
буде розглянуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Втрачене свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого засобу масової 

інформації «Финансы, учет, банки» 
(засновник – Донецький національний 
університет) Серія KB № 12999-1883Р, 

видане Міністерством юстиції України 16
липня 2007 p., вважати недійсним.

Біловодський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача по
справі за позовом Гречиної Любові Терентіївни, третя особа: Служба у справах дітей Станично-
Луганської РДА, про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 03.02.2017 року о 15.00 год.
— Ал-Хаддар Амір Т. Джасім, останнє відоме зареєстроване місце проживання (перебування) -
Луганська обл., м. Луганськ, кв-л Молодіжний, 23.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Дубровицьким районним судом Рівненської області 14 листопада 2016 року без
відповідача розглянуто цивільну справу № 560/550/16 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку до Аблогіна Миколи Миколайовича про стяг-
нення заборгованості. 

Даним рішенням позов ПАТ КБ «ПриватБанк» задоволено. З повним текстом рі-
шення відповідач може ознайомитися, звернувшись до канцелярії Дубровицького
районного суду, за адресою: м. Дубровиця вул. Миру, 2а, Рівненської області.

Суддя Сидоренко З. С.

Втрачене свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого засобу масової 

інформації «Економіка і організація 
управління» (засновник – Донецький 

національний університет) Серія 
KB № 12998-1882Р, видане Міністерством

юстиції України 16 липня 2007 p., 
вважати недійсним.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи № 758/14486/15-ц за
позовом Власова Олександра Анатолійовича до За-
порожця Юрія Івановича, ПрАТ «СК «Україна» про
відшкодування матеріальної та моральної шкоди
відбудеться 13.04.2017 року о 15.30 год. в примі-
щенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 17) під го-
ловуванням судді Неганової Н. В.

Роз’яснюємо, що відповідач має право видати до-
віреність іншій особі для представлення своїх інте -
ресів в суді, у разі неявки відповідача справу буде
розглянуто у його відсутність.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, (каб. № 303),
викликає на 03.04.2017 року на 11 год. 00 хв. відпо-
відача Уме Кліффорд по справі за позовом Уме Ок-
сани Олексіївни до Уме Кліффорда про поділ
спільного майна подружжя.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
неявки відповідача справа розглядатиметься за його
відсутності.

Суддя В. О. Волошин

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
22 лютого 2017 року о 08.00 годині в приміщенні
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: 17500, Чернігівська обл., м. При-
луки, вул. Котляревського, 62, Клязник Олександра
Володимировича (останнє відоме місце реєстрації:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Шмідта, 
буд. 9, к. 1, кв. 4) як відповідача по цивільній справі
№ 742/3 853/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Клязник Олександра Володимировича про стяг-
нення заборгованості.

Суддя Циганко М. О.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області викли-
кає в судове засідання Демківського Володимира Михайло-
вича (05.04.1977 р.н.), адреса: вул. Заводська, буд. 17, 
с. Маків, Дунаєвецького району, Хмельницької області як
відповідача по цивільній справі № 674/1557/16-ц пров. 
№ 2/674/869/16 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Дем-
ківського Володимира Михайловича про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 08 лютого 2017 року о 08.30 год.
в залі суду за адресою: вул. Красінських, 11, м. Дунаївці,
Хмельницька область, 32400.

В разі неявки відповідача в судове засідання або непові-
домлення про причину неявки справа буде розглянута за на-
явними матеріалами за його відсутності (заочний розгляд).

Голова суду В. М. Шклярук
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Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до:

Антошиної Людмили Яківни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідачі, місце про-
живання яких невідомо, викликаються на 03.03.2017
року о 08-30 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті (справа № 234/17460/16-ц).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя Літовка В. В.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за заявою Мороз Ірини
Анатоліївни до Об’єднаної територіальної громади в
особі Лиманської міської ради Донецької області про
визнання права власності.

Третя особа Мороз Наталія Олексіївна виклика-
ється до каб. № 15 суду на 20.02.2017 року на 13 го-
дину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки третьої особи справа буде розгля-
нута у її відсутності за наявними доказами. 

Суддя Ткачов О. М.

Краснолиманський міський суд Донецької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Воробйова
Дмитра Вікторовича по цивільній справі за 
№ 236/3070/16-ц за позовом Публічного акціонерною то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 28 лютою 2017 року о
09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 84406, До-
нецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 13,
каб. № 5.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце проведення
розгляду справи і у випадку його неявки в судове засі-
дання справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Мірошниченко О. В.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл.50-річчя Перемога, 34, викликає як
відповідача Анікіна Андрія Вікторовича, ідентифіка-
ційний номер: 2722400653 в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/14543/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Анікіна Андрія Вікторовича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 27 лютого
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.

Суддя О. М. Попова

Суддя Голопристанського районного суду м. Гола
Пристань Ширінська О.Х. повідомляє про слухання
цивільної справи за позовом Логвиненка Олексан-
дра Сергійовича до Волошиної Людмили Сергіївни
про поділ житлового будинку в натурі між власни-
ками, яке відбудеться 07.02.2017 року о 09-00 год.
за адресою: м. Гола Пристань, вул. Горького, №19,
та викликає до суду відповідача Волошину Людмилу
Сергіївну, яка проживає: м. Гола Пристань, вул. На-
бережна, 266. У разі неявки у судове засідання від-
повідача справа буде розглядатися за його
відсутності.

Суддя Ширінська О. Х.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Возняк Миколу Анатолійо-
вича у судове засідання з розгляду цивільної справи
за позовом Чечетенко Анни Василівни про визнання
права власності на квартиру за набувальною дав-
ністю, яке відбудеться 23.02.2017 року о 08 годині
15 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Наро-
дів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Черняхівський районний суд Житомирської області ви-
кликає Маленок Юрія Ігоровича, проживаючого за адресою:
с. Вільськ, вул. Ф.Котенка, 8-а, Черняхівського району Жи-
томирської області як відповідача в судове засідання для
розгляду цивільної справи №293/555/16-ц за позовом РБК
ПП «Федоренко Сергій Петрович» до Маленок Юрія Ігоро-
вича про стягнення коштів за договором інформаційних по-
слуг, яке відбудеться 29 березня 2017 року о 10 год. 00 хв.
в приміщенні Черняхівського районного суду за адресою:
вул. Слобідська, 1, смт Черняхів, Житомирська область 
(зал №3).

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його
відсутності. 

Суддя Є. Б. Бруховський

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/5550/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Машкіна А. І. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Машкін Андрій Іванович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Ма-
кіївка, вул. Кутузова, буд.12, кв. 2, викликається до суду на
08 год. 00 хв. 09 лютого 2017 року (корп. №2, каб. №21), для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу Машкіну А.І. пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неприбуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області ви-
кликає Алшиха Махмуда Джудата, як відповідача у цивільній
справі № 149/2763/16-ц за позовом Адміністрації КЗ «Він-
ницький обласний дитячий будинок «Гніздечко» Вінницької
обласної ради» в інтересах дітей: Паука Максима Махмуда,
Базишина Артема Віталійовича до Алшиха Махмуда Джу-
дата, Паук Ірини Василівни, третя особа Служба у справах
дітей Хмільницької РДА про позбавлення батьківських прав
та стягнення аліментів. Судове засідання відбудеться 07 лю-
того 2017 року о 10:00 год. в приміщенні Хмільницького
міськрайонного суду за адресою: м. Хмільник, вул. Столяр-
чука, 4. У разі неявки Алшиха Махмуда Джудата справа буде
розглянута на підставі наявних доказів.

Суддя Олійник І. В.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викликає
Іскакова Надіма Дінмухамедовича як відповідача по ци-
вільній справі №711/10356/16-ц за позовом публічного
акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» в ін-
тересах Відокремленого підрозділу «Черкаська ТЕЦ» до
Іскакова Надіма Дінмухамедовича про стягнення боргу
за спожиту теплову енергію в судове засідання, що від-
будеться «06» лютого 2017 р. о 14 год. 00 хв. в примі-
щенні суду, за адресою: вул. Гоголя, буд. 316, 
м. Черкаси.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд може
розглянути справу без Вашої участі відповідно до ст. 169
ЦПК України.

Суддя С. О. Дунаєв

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Яніну Наталю Сергіївну, у
цивільній справі № 522/16014/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватБанк» до Яніни Наталі Сергіївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судове засі-
дання відбудеться 23 лютого 2017 року об 11:15 годині
у залі судових засідань № 223 Приморського районного
суду м. Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса,
вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача у судове засідання суд роз-
глядатиме справу за його відсутністю, а також суд
зобов’язує повідомити про причини такої неявки.

Суддя С. О. Погрібний

Баришівський районний суд Київської області пові-
домляє, що цивільна справа № 355/1435/16-ц, провад-
ження № 2/355/38/17 за позовом Кредитної спілки
«Кредит Експерт» до Бесчеснюка Андрія Анатолійовича
про стягнення боргу призначена до судового розгляду
на 07 лютого 2017 року на 10 годин 00 хвилин.

Як відповідач на розгляд даної справи викликається
Бесчеснюк Андрій Анатолійович.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Баришів-
ського районного суду Київської області за адресою: смт
Баришівка, вул. Леніна, 61 Київської області, телефон:
045 765 2186.

Суддя О. Л. Литвиненко

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться обвинувальний акт
у кримінальному провадженні відносно Романова
Романа Олександровича у вчиненні кримінального
правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Як обвинувачений викликається Романов Роман
Олександрович в підготовче судове засідання, яке
призначено на 09 год. 00 хв. 16 лютого 2017 року та
відбудеться в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, Запорізька область. 

Суддя Морока C. M.

Мороз Сергій Іванович, останнє місце проживання чи меш-
кання: м. Кам’янське, бул. Енергетиків, буд. 6, кв.4, виклика-
ється у відкрите судове засідання як відповідач на 10.30 годину
13. 02. 2017 року у цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «БМ Банк» до Мороза Сергія Івановича
про стягнення боргу.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться
під головуванням судді Багбая Є. Д. в приміщенні Дніпров-
ського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетров-
ської області за адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2
поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого-
лошення в пресі відповідач Мороз Сергій Іванович вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його
відсутності.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Савенко Катерину Віталі-
ївну, у цивільній справі № 522/13733/16-ц за позовом
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙ-
НОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» до Савенко Катерини Ві-
таліївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судове засідання відбудеться 15 лютого
2017 року о 12:00 годині у залі судових засідань № 223
Приморського районного суду м. Одеси, який розташо-
ваний за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача у судове засідання суд роз-
глядатиме справу за його відсутністю, а також суд
зобов’язує повідомити про причини такої неявки.

Суддя С. О. Погрібний

Ладижинський міський суд Вінницької області викли-
кає Воробйову Наталію Петрівну, 07.12.1963 року народ-
ження, для участі у судовому розгляді як відповідача у
справі №135/1821/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17.02.2017 року о 13
год. 30 хв. у приміщенні Ладижинського міського суду
Вінницької області за адресою: м. Ладижин, Вінницька
обл., вул. Енергетиків, 13, тел. ((04343) 6-03-66).

У разі неявки відповідача у судове засідання, справа
буде розглядатися за його відсутності за наявними у
справі доказами.

Суддя О. М. Корнієнко

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Гречка Дмитра Олек-
сійовича про стягнення заборгованості. Відповідач по
справі Гречко Дмитро Олексійович (зареєстрований за
адресою: м. Дзержинськ, смт Новгородське, вул. По-
чтова, 8/9), викликається на 08 лютого 2017 року на 09-
15 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя О. Г. Геря

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
(адреса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. № 84, каб.
№ 210, суддя Волошин Є. В.) викликає у судове засі-
дання, яке відбудеться 14 лютого 2017 року об 11 годині
30 хвилин, громадянку Собченко Марину Олександрівну
як відповідача, по цивільній справі №202/7121/16-ц; про-
вадження № 2/202/424/2017 за позовною заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Собченко Марини Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причини неявки, справу буде вирішено на під-
ставі наявних даних і постановлено заочне рішення. 

Бородянський районний суд Київської області по ци-
вільній справі за позовом Касалап Лесі Анатоліївни до
Якубова Рустама Якубовича, третя особа — служба у
справах дітей та сім’ї Бородянської районної державної
адміністрації про позбавлення батьківських прав, викли-
кає до суду (адреса: Київська область, смт Бородянка,
вул. Центральна, 315), Якубова Рустама Якубовича який
проживав за останньою відомою адресою: вул. Шев-
ченка, 40 смт Бабинці Бородянського району Київської
області, як відповідача на 17 лютого 2017 року на 09 го-
дину 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за Вашої відсут-
ності.

Суддя Д. Є. Унятицький

Малиновський районний суд м. Одеси (головую-
чий суддя Поліщук І. О.) викликає Сичова Андрія Ва-
лерійовича як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 521/21497/16-ц за позовом ПАТ
«СК «Українська страхова група» до Сичова Андрій
Валерійовича про відшкодування шкоди, завданої
внаслідок ДТП на 09 лютого 2017 року о 16:30 годині
(адреса: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1, зал с/з 215).

У разі неявки в судове засідання відповідача без
поважної причини, розгляд справи буде проведено
у його відсутність за наявними у справі доказами.

Томашпільський районний суд Вінницької області викли-
кає Ротарь Світлану Василівну, останнє відоме місце про-
живання: с. Пилипи-Борівські, Томашпільського району,
Вінницької області, вул. Першотравнева, 104 в судове засі-
дання по справі за позовом Ротарь Ольги Павлівни до Ро-
тарь Світлани Василівни про позбавлення батьківських прав
та стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини,
яке відбудеться 07 лютого 2017 року о 09.00 годині в суді
за адресою: 24200, смт Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 57, То-
машпільського району, Вінницької області під головуванням
судді Пилипчука О. В.

Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки до суду
справа може бути розглянута без участі відповідачки на під-
ставі ст. ст. 224-227 ЦПК України.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
(адреса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. № 84, каб.
№ 210, суддя Волошин Є. В.) викликає у судове засі-
дання, яке відбудеться 14 лютого 2017 року oб 11 годині
00 хвилин, громадянина Жукова Миколу Павловича як
відповідача, по цивільній справі №202/7522/16-ц; про-
вадження № 2/202/550/2017 за позовною заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Жукова Миколи Павловича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причини неявки, справу буде розглянуто на під-
ставі наявних даних і постановлено заочне рішення.

В провадження Веселівського районного суду За-
порізької області (суддя Кравцов С. О.) знаходиться
цивільна справа за позовом Івової Алли Іванівни до
Саламутіної Антоніни Георгіївни, Здоренка Дмитра
Вікторовича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
07 лютого 2017 року о 14 годині 00 хвилин.

Попереджаємо відповідачів Саламутіну А. Г., Здо-
ренка Д.В., що у випадку неявки в судове засідання
на вищевказане число, справу буде розглянуто за їх
відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах
справи.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання як відповідача Щербака Вадима Мико-
лайовича (останнє відоме місце проживання
відповідача: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Жу-
кова, буд. 2, кв. 6) по цивільній справі за позовом Сома
Івана Анатолійовича до Щербака Вадима Миколайовича
про стягнення майнової та моральної шкоди, завданої
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яке відбу-
деться 14 лютого 2017 року о 09 год. 40 хв. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108 (суддя Астахова О. О.).

У разі неявки відповідача Щербака В. М. справа буде
розглянута у його відсутність.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Темного Максима Євгенійовича останнє відоме
місце знаходження якого: АР Крим, м. Сімферополь, 
с. Аграрне, вул. Спортивна, 12, кв. 11, в судове засідання
на 15.02.2017 року о 15 год. 00 хв. на розгляд цивільної
справи за позовом Темної Олени Володимирівни до Тем-
ного Максима Євгенійовича про надання дозволу на
виїзд неповнолітньої дитини за кордон без дозволу та
супроводу батька, яке відбудеться в приміщенні суду: 
м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, кабінет № 27.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені стат-
тями 169, 170 ЦПК України.

Суддя Н. В. Антонова

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-
мир, м-н Соборний, 1) викликає як відповідача
Жадан Людмилу Володимирівну в судове засідання,
яке відбудеться 06.03.2017 року oб 11 год. 30 хв. в
каб. 2-Б-2 за позовом Федоренка Сергія Петровича
до Жадан Людмили Володимирівни про стягнення
коштів за договором надання інформаційних послуг.
В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у вашу відсутність.

Суддя Н. Ф. Слюсарчук

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Владимирську Наталію Володимирівну
(Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), вул. Піонерська,
20/2), Желнеровича Вадима Івановича (Луганська область,
м. Луганськ, кв. Мирний, 13/31) по цивільній справі 
№ 428/7964/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Банк Форум» м. Київ до Владимирської Наталії Во-
лодимирівни, Желнеровича Вадима Івановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 21
лютого 2017 року о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів,
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області сповіщає, що 14 лютого 2017 року о 09.00
годині в приміщенні Новомосковського міськрайонного
суду Дніпропетровської області (м. Новомосковськ,
пров. Козацький, 8) під головуванням судді Городець-
кого Д. І. відбудеться розгляд цивільної справи 
№ 183/5534/16 за позовом, уточнюючим позовом Тру-
хачової-Козлової Лілії Анатоліївни до Кравчук Ганни Ми-
колаївни, Новомосковської міської ради про визнання
договору купівлі-продажу дійсним, визнання права влас-
ності в порядку спадкування за законом.

Як відповідач судом викликається Кравчук Ганна Ми-
колаївна, місце проживання якої суду не відомо.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Чо-
ловського Сергія Васильовича, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/8038/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Чоловського Сергія
Васильовича про стягнення заборгованості, що від-
будеться 10 лютого 2017 року о 09.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-

ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-

відомляє Кот Віталія Михайловича, що 17 березня

2017 року о 09.00 годині відбудеться слухання ци-

вільної справи № 182/3849/16-ц (провадження 

№ 2/0182/601/2017) за позовом ПАТ «Акцент-Банк»

до Кот Віталія Михайловича про стягнення заборго-

ваності.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І. О.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Дубо-
вицьку Марію Михайлівну, 18.06.1987 року народження,
що проживає за адресою: м. Чернівці, вул. В. Александрі,
22, кв. 3, як відповідача по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Кредобанк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначений на 06.02.2017 року о
09.00 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 відсут-
ність за наявними матеріалами.

Суддя Мілінчук С. В.

Шевченківський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що 14.02.2017 року о 10 год. 30 хв. буде роз-
глядатись цивільна справа за позовом Бабенка
В’ячеслава Вікторовича до Кононенка Олександра
Григоровича про стягнення заборгованості.

Кононенко Олександр Григорович останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Герцена, 17/25, 
кв. 138 викликається в судове засідання як відпові-
дач. У випадку неявки в судове засідання позов буде
розглянуто у його відсутність на підставі матеріалів
справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31.
Суддя Н. Г. Притула
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погоДА НА зАвтРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 1 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська -6  -11       -1    -6
Житомирська -6  -11         0    -5
Чернігівська -10  -15       -1    -6
Сумська -13  -18       -3    -8
Закарпатська -4    -9      +2    -3
Рівненська -5  -10      +2    -3
Львівська -4    -9       -2    +3
Івано-Франківська -4    -9       -2    +3
Волинська -4    -9       -2    +3
Хмельницька -6  -11      +2    -3
Чернівецька -6  -11      +2    -3
Тернопільська -5  -10      +2    -3
Вінницька -6  -11       -1    -6

Oбласть Нiч          День
Черкаська -10   -15      -1     -6
Кіровоградська -11   -16      -1     -6
Полтавська -12   -17      -1     -6
Дніпропетровська -14   -19      -1     -6
Одеська -4      -9      +2     -3
Миколаївська -6   -11      +2     -3
Херсонська -9   -14      +2     -3
Запорізька -12   -17        0     -5
Харківська -17   -22      -5   -10
Донецька -15   -20      -3     -8
Луганська -17   -22      -5   -10
Крим -6   -11      +2     -3
Київ -6      -8      -2     -4
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НАШ КАЛЕНДАР

Змішані почуття
європершості

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

БІАТЛОН. Чемпіонат Європи з біатлону в польському місті Душ-
нікі-Здруй збірна України завершила бронзовою нагородою у змі-
шаній естафеті. За складом учасників українці мали бути серед
претендентів на  «золото». Жіночу частину збірної України пред-
ставляли володарка «бронзи»  в індивідуальній гонці Анастасія
Меркушина та двічі титулована на цій першості Юлія Джима, а в
чоловіків бігли Олександр Жирний та Руслан Ткаленко. Проте
проблеми в цій гонці створила саме її головна надія — Юлія  Джи-
ма, яка бігла на другому етапі. Вона двічі   промахнулася на пер-
шій стрільбі і настріляла коло штрафу на другому вогневому ру-
бежі. Утім, завдячуючи добрій швидкості Юля здала естафету
четвертою. Олександр Жирний та Руслан Ткаленко провели гонку
майже ідеально,  і в команди мало б бути заслужене друге місце.
Втім,  на фінішній прямій «срібло» в українців відібрали  норвежці. 

Показово, що збірна України на церемонії нагородження при-
зерів чемпіонату Європи не  слухала гімну Росії, спортсмени якої
стали переможцями змішаної естафети. Українські біатлоністи за-
лишили п’єдестал, щойно пролунали перші акорди, повідомляє
Укрінформ.   Росіяни також його недослухали і пішли за ними.

Наступним стартом біатлоністів буде чемпіонат світу, який
відбудеться 9—19 лютого в Хохфільцені (Австрія). 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Лютнева хурделиця 
до березня простелиться
НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ. На Стрітення Господнє у церквах
освячують воду і свічки —  майбутні обереги

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Як  і передбачали прогно-
зи у попередньому на-

шому  календарі, січень сні-
гом посік  і морозом припік.
Та, як мовиться у народі,
немає лиха без добра. Сніж-
на зима — це  гарантовані
запаси вологи для спраглої
землі, запорука гарного
майбутнього врожаю. 

Лютий — поріг між зи-
мою і весною. Останню ми
завше чекаємо з нетерпін-
ням. Якою вона буде цього-
річ? Наші прадіди лишили
нам  спостереження, за яки-
ми вони передбачали стан
погодних умов  не лише на
наступний день, тиждень, а
й на місяці. Тож звернемося
до народних прикмет.
Пов’язані вони здебільшого
з релігійними святами. Чет-
вертий день місяця — Ти-
мофія-Півзимника. За на-
родним календарем, минає
половина зими. Тривалість
дня невпинно збільшується
на дві хвилини. Сонечко від-
чутно пригріває. Пасічники
повинні послухати, як пово-
дяться у вуликах бджоли.
Якщо чується тривожне гу-
діння — їм бракує тепла або
їжі. Погожий сонячний Пів-
зимник віщує ранню весну.
Якщо ж день вітряний, з
хурделицею, то впродовж
місяця погода буде мінли-
вою, а  «лютнева хурделиця
до березня простелиться». 

Тимофієві на п’яти на-
ступають Ксенія-Весноп-
ровісниця (6)  і Трохим-Пе-
резимник (14).  Господарям
слід готуватися до зустрічі
весни: перевірити, чи вис-
тачить зимових запасів для
себе і для худоби, у якому
стані насіннєве збіжжя. Як-
що день на Оксани теплий,
хмари пливуть високо —
весна буде теплою, а гарна
погода утримається до кін-
ця місяця. Старі люди ка-
жуть: «Яка Оксана, така й
весна». Інше прислів’я
стверджує: «Оксана дорогу
кує, а  Трохим псує». Це оз-
начає, що морози ідуть на
спад, настає помітне потеп-
ління. Від Трохима повсюд-
но зникає сніжний покрив,
на осонні з’являються про-
талини. Трохим-Перезим-
ник поспішає на велике
урочисте свято зустрічі
весни — Стрітення Господ-
нє. У  храмах цього дня від-
буваються велелюдні бо-
гослужіння, парафіяни ос-
вячують воду та свічки, які
після цього стають оберега-
ми. Стрітенською свічкою
на одвірках помешкань
ставлять хрестик,  «щоб ха-
ту стеріг і злі сили не пус-
кав на поріг». Крихту воску
від цієї  свічки беруть із со-
бою як оберіг ті, хто виру-

шає з рідної домівки у да-
леку дорогу. Вважають, що
цілющою силою наділена
освячена стрітенська вода.
Нею окроплюють помеш-
кання, бджолярі — вулики,
«щоб бджоли плодилися і
добре роїлися», дають хво-
рим, додають у купіль для
немовлят. 

Запам’яталося мені це
свято з дитинства ще й тим,
що в цей день матуся пекла
з підсолодженого тіста
«жайворонків». З такими
самими пряниками збира-
лися на горбочку біля нашої
хати сусідські діти. Ми обмі-
нювалися печивом «на
смак» — чиє солодше, підні-
мали його над головами і за-
кликали в гості весну.  До
наших днів збереглася гар-
на традиція — вивішувати
цього дня у садах шпаківні.

Якщо на Стрітення від-
лига, капіж — весна буде
ранньою і теплою, а літо
врожайним; якщо йтиме
сніг — весна буде затяж-
ною; снігова хурделиця —
на пізню і холодну весну.

Вінець усіх зимових свят
— Сиропусний тиждень,
або, як кажуть у народі,
Масниця, Масляна, прово-
ди зими. Цьогоріч не всім
святкуватиметься весело.
Адже в цей день другий рік
поспіль відзначатимемо
скорботну календарну дату
— День Героїв Небесної
Сотні. На превеликий жаль,
число жертв Революції гід-
ності мало не щодня попов-
нюється іменами полеглих
або поранених бійців  у зоні
АТО,  мирних жителів міст
і сіл, що прилягають до зо-
ни бойових дій. А ще  є без-

вісти зниклі, ті, хто потра-
пив у полон, викрадені оку-
пантами на підконтрольних
їм територіях. Важко збаг-
нути здоровим глуздом те,
що відбувається. Нашу дер-
жаву загарбують, грабу-
ють, плюндрують міста і се-
ла новітньою зброєю, вби-
вають патріотів-захисни-
ків, мирних жителів, і кін-
ця-краю цьому жахіттю не
видно. Виявляється, наші
доблесні Збройні сили не
можуть дати адекватної
відсічі ворогу, бо по руках і
ногах зв’язані  угодами. Аг-
ресор же цих угод не до-
тримувався жодного дня.
То, може, настав час рішу-
че покінчити з терориста-
ми, які  тримають у заруч-
никах частину донеччан і
луганців?

Та життя триває. Від-
святкували ми новорічні та
різдвяні свята, відсвяткує-
мо Стрітення і Масляну,
проведемо зиму. 26 лютого
— Прощена неділя. Здавна
в цей останній день перед
Великим постом родичі й
сусіди ходять одне до одно-
го просити прощення за
умисне  чи ненавмисне вчи-
нення якихось образ. Яка
добра  християнська тради-
ція! Може,  станеться у на-
ших ворогів прозріння і во-
ни отямляться, припинять
проливати християнську
кров. Адже Заповіді Гос-
подні закликають любити
ближнього, як самого себе,
не вбивати,  не красти. То
якої ж віри ви, пропаган-
дисти «руського міра»? Це
ж великий гріх — жити в
личині агресора, злодія,
убивці. Це і до вас через
століття звертається наш
український Пророк Тарас
Шевченко: «Схаменіться!
Будьте люди, бо лихо вам
буде…»

4 лютого — Всесвітній день боротьби із захворю-
ванням на рак

6 лютого — Оксани. Ксенії-Веснопровісниці
6—12 лютого — Всесвітній тиждень гармонійних між-

конфесійних відносин
9 лютого — Міжнародний день стоматолога;  Івана

Золотоустого. Цього дня поминають
померлих батьків

13 лютого — Всесвітній день радіо
15 лютого — День вшанування учасників бойових

дій на території інших держав; Стрітен-
ня Господнє

19 лютого — 25 років тому Верховна Рада України
затвердила Тризуб як малий герб дер-
жави, вважаючи його головним еле-
ментом Великого герба України

20 лютого — День Героїв Небесної Сотні; День  со-
ціальної справедливості; Всесвітній
день соціальної справедливості

20—26  лютого — Сиропусний тиждень. Масляна
21 лютого — Міжнародний день рідної мови
26 лютого — Прощена неділя. Заговини на Великий

піст
27 лютого — День працівників патрульно-постової

служби України; початок Великого по-
сту

Останній зимовий місяць дволикий: і морозом налякає, і теплом приголубить; то січнем
потягне, то березнем прозирне

Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Руслан Ткаленко
та Олександр Жирний  (зліва направо) здобули четверту
нагороду  чемпіонату Європи
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