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Хто надаватиме 
допомогу 
громадянам 
замість працівників 
Червоного Хреста

Отримуючи високі врожаї 
зернових, заготовляючи чимало 
м’яса й молока, «Прогрес» 
активно вкладає кошти в 
розвиток інфраструктури

АктуАЛьнО

3

нА кОнтРОЛІ «ук». На Миколаївщині відбулися 
публічні обговорення з приводу підняття рівня 
Олександрівського водосховища  

5

Віце-президент США про нещодавно ухвалений 
у конгресі закон щодо санкцій проти РФ

Уряд проти 
підвищення тарифів 
на електроенергію

АКТУАЛЬНО. Упровадження стимулюючого тарифоутворен-
ня, так званого RAB-регулювання для дистрибуції електричної 
енергії та передачі магістральними мережами не має вплинути 
на тарифи для населення. Консультації з урядом з цього приво-
ду НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регу-
лювання у сферах енергетики та комунальних послуг) не прово-
дила, тому Кабмін наполягає, щоб нормативну базу, напрацьо-
вану регулятором для встановлення RAB-тарифів, обговорити з 
урядовцями та громадськістю. Про це повідомляє департамент 
інформації та комунікації з громадськістю секретаріату КМУ.

Уряд поділяє думку про необхідність енергомодернізації обл-
енерго. Але це в жодному разі не слід робити коштом українців 
у вигляді збільшених тарифів на електроенергію. Нормативну 
базу, напрацьовану НКРЕКП для впровадження стимулюючого 
тарифоутворення, потрібно ретельно вивчити і за необхіднос-
ті доопрацювати.

ЦИтАтА ДнЯ

МАЙК ПЕНС:

ЦИФРА ДнЯ

79 об’єктів 
відновлюваної енергетики сумарною 

потужністю 182,7 МВт побудовано 
в україні за шість місяців 2017 року  

«Президент дав 
чітко зрозуміти, 

що дестабілізаційні 
дії Росії, її підтримка 

злочинних режимів 
в Україні — все 

це неприйнятно».

Чи почує 
Енергоатом 
голос громади?

Корупційні мухи над бурштиновим медом
ГОСтРА тЕМА. Як Держгеонадра «Стрілку» на Житомирщині забили

Віктор ШПАК, 
«Урядовий кур’єр»

Навесні цього року під час 
робочої поїздки на Олев-

щину керівники Житомир-
ської області з подивом дізна-
лися від місцевих жителів, що 
десятки тисяч гектарів земель 
з покладами бурштину нада-

но у користування маловідо-
мим фірмам для «геологічного 
вивчення і дослідно-промис-
лового видобутку». За розслі-
дування резонансної справи 
взялась обласна прокурату-
ра, а розгляд заявленого нею 
в інтересах держави судово-
го позову проілюстрував ме-
тоди, за допомогою яких Дер-

жавна служба геології та надр 
України здійснила незаконну, 
як уже визнав суд першої ін-
станції, оборудку.

За словами заступника про-
курора Житомирської облас-
ті Роксолани Гребенюк, на по-
чатку минулого року три ТОВ 
зі статутним капіталом від 1 
до 3 мільйонів гривень, заре-

єстровані у Гонконзі й Белізі, 
звернулись до Держгеонадр 
по спецдозволи на видобу-
ток бурштину з родовищ, роз-
ташованих на півночі Жито-
мирщини. Вимагали надати їх 
без проведення обов’язкового 
аукціону, мотивуючи це на-
явністю цілісних майнових 
комплексів, побудованих для 

видобування та переробки ко-
рисних копалин. Підставою 
був підпункт 8 пункту 8 чин-
ної на той час редакції Поряд-
ку надання спеціальних до-
зволів на користування над-
рами, затверджений 
постановою Кабміну 
від 30 травня 2011 ро-
ку №615.
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Новоодеський районний суд Миколаївської області викликає як від-
повідачку Цурську Неллю Олексіївну (адреса: с. Баловне, вул. Степо-
ва, 68-а) у судове засідання з розгляду справи № 482/1123/17 за позо-
вом Казакової Людмили Олегівни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житлом, яке відбудеться 17 серпня 2017 ро-
ку о 09 годині 30 хвилин за адресою: м. Нова Одеса, вул. Центральна, 
190, каб. №2.

В разі неявки відповідачки, справу буде розглянуто без її участі за на-
явними в ній доказами.

Суддя О.І. Демінська

Мельник Борис Васильович викликається в судове засідання до По-

логівського районного суду Запорізької області як відповідач по цивіль-

ній справі №324/893/17 за позовом Мельник Оксани Сергіївни до Мель-

ника Бориса Васильовича про стягнення аліментів на утримання дітей, 

яке відбудеться 16.08.2017 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду за 

адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізької області.

Суддя Іванченко М.В.

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: 
смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, буд. 35, на 14.08.2017 ро-
ку о 12.00 годині відповідачку Ткаченко Ларису Василівну, третіх осіб – 
Чирва Інну Юріївну, Балан Світлану Володимирівну, по цивільній справі 
370/37/17 за позовною заявою Чайковського Юрія Анатолійовича, Чай-
ковської Олени Віталіївни, Яремич Світлани Миколаївни до Ткаченко 
Лариси Василівни, треті особи – Чирва Інна Юріївна, Балан Світлана Во-
лодимирівна про визнання права власності на майно.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсут-
ності вказаних осіб.

Суддя Н.Б. Мазка
Вільнянський районний суд Запорізької області викликає Дем’янова 

Віталія Володимировича, 18.09.1980 року народження, в судове засідан-
ня по спеціальному кримінальному провадженню № 1-кп/314/121/2017 
(№ 314/8121/16-к) за обвинуваченням Дем’янова Віталія Володими-
ровича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, 
яке відбудеться 11 серпня 2017 року о 10.00 год. у залі Вільнянсько-
го районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,  
м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4. Головуючий суддя Кіяшко В.О., судді: 
Беспалько Т.Д., Кофанов А.В.

Мартовіцька Надія Онисимівна, як відповідачка по справі за позо-
вом Руденко Зінаїди Степанівні до Мартовіцької Надії Онисимівни про 
встановлення факту проживання однією сім’єю та визнання спадкоєм-
цем четвертої черги, викликається в судове засідання, яке відбудеться 
31.08.2017 р. об 11.00 год. у приміщенні Жовтневого районного суду  
м. Маріуполя Донецької області за адресою: 87500, м. Маріуполь, пр. 
Металургів, 31. Суддя по справі – Васильченко О.Г. Позивач по справі: 
Руденко Зінаїда Степанівна.

У разі неявки необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше 
справу буде вирішено на підставі наявних у ній документів.

Комінтернівський районний суд Одеської області викликає як відпо-
відача Улогова Володимира Григоровича в судове засідання, яке відбу-
деться 21.09.2017 року о 10.45 годині в приміщенні Комінтернівського 
районного суду за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт 
Доброслав, вул. Першотравнева, 51, зала №1, в якому буде слухатись 
цивільна справа №504/4477/15-ц за позовом Радова Юрія Станіславо-
вича до Улогова Володимира Григоровича про визнання договору да-
рування недійсним.

Суддя Добров П.В.
Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове за-

сідання Стерницького Юрія Анатолійовича як відповідача по цивільній 
справі №328/1643/17 за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Державний ощадний банк України» в особі філії Донецького обласно-
го управління AT «Ощадбанк» до Стерницького Юрія Анатолійовича про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17.08.2017 року о 08 годині 20 хвилин 
у приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В.М.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О.М. (за адре-
сою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 410) 13 вересня 2017 
року о 09 годині 45 хвилин буде розглядатись справа № 310/2969/17 за 
позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії – Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Печеніної Ольги Сергіївни 
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суд викликає як відповідачку Печеніну Ольгу Сергіївну.
Явка відповідачки у справі обов’язкова. У разі неявки справа буде 

розглянута за її відсутності.

До відома усіх зацікавлених осіб
Наступним Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТРК «ОНІКС» (код ЄДРПОУ 18004961) повідомляє, що усі до-
віреності від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРК 
«ОНІКС», видані до 12 червня 2017 року, відкликаються та з 13 черв-
ня 2017 року є нечинними. З зазначеної дати чинними є виключно до-
віреності, видані після 13 червня 2017 року за підписом директора То-
вариства з обмеженою відповідальністю «ТРК «ОНІКС» Смірнової Юлії 
Вікторівни.

  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про визнання таким, що втратив чинність,  
Указу Президента України  

від 21 серпня 1997 року № 886
1. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 21 серпня 

1997 року № 886 «Про призначення В.Єремєєва представником України у Виконавчій 
раді Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ 
28 липня 2017 року
№203/2017

європейський суд з прав людини та україна

СПРАВА «СУРІКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF SURIKOV v. UKRAINE)

(Заява №42788/06)
Стислий виклад рішення від 26 січня 2017 року

У 1997 році заявник звернувся до директора державного підприємства із заявою про 
зарахування у кадровий резерв для підвищення до посади, яка відповідала його диплому 
інженера-поліграфіста. Заявник не отримав відповіді та у 2000 році повторно звернувся із 
цією ж заявою, на яку отримав відмову. У зв’язку з цим заявник звернувся до Централь-
ного районного суду м. Сімферополя (далі — районний суд) із позовом про виконання 
зобов’язань щодо забезпечення його роботою.

Під час провадження підприємство пояснило свою відмову, зокрема, тим, що у 1981 
році заявника за станом психічного здоров’я було звільнено з військової служби. У 1997 
році відділ кадрів підприємства отримав від райвійськкомату довідку, яка це підтверджу-
вала. Районний суд відхилив позов заявника, вказавши, що просування працівників по 
службі відносилось до компетенції роботодавця. Це рішення було залишене в силі Верхо-
вним Судом Автономної Республіки Крим.

У 2002 році за направленням підприємства заявник пройшов медичне обстеження та 
отримав довідку про придатність до роботи інженером. У 2006 році його було призначено 
на посаду інженера-поліграфіста.

У період з 2000 до 2006 року тривало цивільне провадження за позовом заявника до 
підприємства про захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування шкоди у зв’язку 
із стверджуваним незаконним збиранням, використанням та поширенням особистої ін-
формації заявника про стан його здоров’я. Позов заявника був відхилений судами трьох 
інстанцій. У 2006 році заявник звернувся із цивільним позовом до директора підприєм-
ства, начальника відділу кадрів та свого керівника, стверджуючи про незаконність їх дій 
щодо опрацювання інформації про стан його здоров’я. У задоволенні цього та подальших 
позовів заявнику було відмовлено.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився 
за статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі — Кон-
венція), що його роботодавець незаконно збирав, зберігав та поширював особисту, заста-
рілу та недоречну інформацію, що стосувалась психічного здоров’я заявника під час роз-
гляду його заяви про підвищення у посаді. Також він скаржився, що роботодавець неза-
конно і несправедливо розкрив цю інформацію колегам заявника та під час відкритого су-
дового засідання. За статтею 6 Конвенції заявник скаржився, що національні суди не роз-
глянули його головні аргументи, які він навів в обґрунтування своїх вимог під час розгля-
ду справи за позовом до його роботодавця. Заявник також скаржився на тривалість про-
вадження у справі за позовом до його роботодавця.

Розглянувши скарги заявника Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі бу-
ло порушення статті 8 Конвенції у зв’язку із зберіганням і поширенням інформації про стан 
психічного здоров’я заявника, а також її використання для прийняття рішення щодо під-
вищення заявника у посаді. Європейський суд, серед іншого, вказав, що чинне законодав-
ство, яке застосовували та тлумачили національні суди у цій справі, дозволяло зберігання 
даних пов’язаних зі здоров’ям заявника протягом досить тривалого періоду часу і їх вико-
ристання для цілей, не пов’язаних з первинною метою їх збирання.

Щодо оприлюднення особистої інформації про психічний стан здоров’я заявника ін-
шим особам, Європейський суд вказав, що національні суди не надали відповідних та до-
статніх причин, які б обґрунтували необхідність оскаржуваного заявником втручання.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 6 Конвенції Європейський суд дійшов висно-
вку, що національні суди не дослідили належним чином важливі аргументи заявника, які 
він навів із посиланням на статтю 32 Конституції України та ряд інших важливих правових 
положень. У зв’язку з цим Європейський суд констатував порушення статті 6 Конвенції.

Скаргу заявника на тривалість розгляду справи за позовом до його роботодавця Євро-
пейський суд визнав неприйнятною у зв’язку з її необґрунтованістю.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 8, а також скарги за статтею 6 Конвен-

ції, щодо відмови національних судів розглянути доводи заявника по суті, а решту скарг у 
заяві — неприйнятними;

2. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушення статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що
(а) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відпо-

відно до підпункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявнику  
6 000 (шість тисяч) євро; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу, а також суму будь-якого податку, що 
може нараховуватись;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на ви-
щезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, 
до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції».

СПРАВА «КРИВЕНЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF KRYVENKYY v. UKRAINE)

(Заява №43768/07) 

Стислий виклад рішення від 16 лютого 2017 року
У 1997 році заявник отримав сертифікат про право на земельну частку (пай). У 1999 ро-

ці відповідно до Постанови Верховної Ради України частину землі заявника було передано 
в постійне користування підприємству.

17 січня 2003 року Бердичівською райдержадміністрацією (далі — РДА) було прийня-
то розпорядження, відповідно до якого заявник отримав державний акт про право влас-
ності на земельну ділянку. У 2005 році прокуратурою Бердичівського району було внесе-
но протест на зазначене розпорядження РДА, у зв’язку з чим у липні цього ж року воно 
було скасовано РДА.

У серпні 2006 року рішенням суду першої інстанції, яке в подальшому було залишеного 
без змін судами вищих інстанцій, було визнано недійсним державний акт про право влас-
ності на землю заявника.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржив-
ся, що його було позбавлено земельної ділянки всупереч положенням статті 6 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) та статті 1 Першо-
го протоколу до Конвенції. Європейський суд вирішив розглядати що справу виключно за 
статтею 1 Першого протоколу до Конвенції.

Розглянувши скаргу заявника Європейський суд встановив, що заявник отримав та во-
лодів земельною ділянкою добросовісно та відповідно до дійсного сертифікату. Він спла-
чував податок на землю та користувався нею з 1997 року, як власник частки земельної ді-
лянки, що належала колгоспу та у 2003 році отримав право приватної власності на землю. 
Крім цього, Європейський суд вказав, що у 2006 році заявника було позбавлено земель-
ної ділянки без надання відповідної компенсації чи іншого виду належного відшкодуван-
ня. Європейський суд дійшов висновку, що на заявника був покладений непропорційний 
тягар у зв’язку з позбавленням права на землю та констатував порушення статті 1 Першо-
го протоколу до Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД
«1. Оголошує одноголосно заяву прийнятною;
2. Постановляє одноголосно, що було порушення статті 1 Першого протоколу до Кон-

венції;
3. Постановляє чотирма голосами проти трьох, що упродовж трьох місяців з дати, коли 

це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держа-
ва-відповідач повинна сплатити заявнику 10 000 (десять тисяч) євро відшкодування мате-
ріальної та моральної шкоди, та додатково суму будь-якого податку, що може нарахову-
ватись; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за кур-
сом на день здійснення платежу;

4. Постановляє одноголосно, із закінченням зазначеного тримісячного строку до оста-
точного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка ді-
ятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «КУЗЬМЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF KUZMENKO v. UKRAINE)

(Заява №49526/07) 
Стислий виклад рішення від 09 березня 2017 року

У 2007 році на підставі постанови Деснянського районного суду м. Чернігова (далі — 
районний суд) у квартирі заявника було проведено обшук та вилучено три мобільні теле-
фони, які, згодом було повернуто. Заявник та члени його родини не були сторонами кри-
мінального провадження, в рамках якого було проведено обшук.

Заявник звернувся до районного суду із адміністративним позовом про визнання дій 
працівників міліції протиправними та стягнення моральної шкоди, пославшись на поло-
ження Кодексу адміністративного судочинства України. Районний суд відмовив у відкрит-
ті провадження зазначивши, що справа не підлягала розгляду в порядку адміністративно-
го судочинства, оскільки оскарження дій слідчого проводиться в порядку кримінального 
судочинства. Ухвалами Київського апеляційного адміністративного суду та Вищого адміні-
стративного суду України ухвалу районного суду було залишено без змін.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржив-
ся за пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (да-
лі — Конвенція) на відсутність доступу до суду у зв’язку з відмовою національних суд-
дів розглянути його скаргу на незаконний обшук квартири. Крім цього, заявник скаржив-
ся за статтею 8 Конвенції окремо та у поєднанні зі статтею 13 Конвенції на незаконний об-
шук його квартири та відсутність ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку із цим.

Розглянувши скаргу заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції Європейський суд по-
слався на свою попередню практику у справах проти України, в яких вже розглядав про-
цедуру оскарження дій органів досудового слідства в порядку, встановленому Криміналь-
но-процесуальним кодексом України. Європейський суд. серед іншого, вказав, що проце-
дура передбачена зазначеним кодексом не забезпечувала швидкий та ефективний роз-
гляд скарги заявника.

У цій справі Європейський суд дійшов висновку про порушення самої суті права на до-
ступ заявника до суду і констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції з огляду на від-
мови національних судів розглядати позов заявника і подальше відсилання його до про-
цедури, яка не була доступною та не забезпечувала швидкий та безпосередній розгляд по-
зову заявника.

З огляду на свої висновки щодо порушення пункту 1 статті 6 Конвенції Європейський 
суд дійшов висновку, що не було необхідності окремо розглядати скарги заявника за стат-
тями 8 та 13 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД
«1. Оголошує одноголосно долучити до розгляду по суті скарги за пунктом 1 статті 6 

Конвенції заперечення Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного за-
хисту та відхиляє їх;

2. Оголошує одноголосно прийнятною скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє одноголосно що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, п’ятьма голосами проти двох, що немає необхідності розглядати пи-

тання щодо прийнятності та суть скарг за статтею 8 Конвенції окремо та у поєднанні зі 
статтею 13 Конвенції;

5. Постановляє, одноголосно, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відпо-

відно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявнику 1500 
(одна тисяча п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-якого 
податку, що може нараховуватись; ця сума має бути конвертована в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на ви-
щезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, 
до якої має бути додано гри відсоткові пункти;

6. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «БАРИШЕВА ПРОТИ УКРАЇНИ»  
(CASE OF BARYSHEVA v. UKRAINE)

(Заява №9505/12) 
Стислий виклад рішення від 14 березня 2017 року

Ця справа стосується двох епізодів жорстокого поводження працівників міліції із заяв-
ницею у січні та червні 2009 року.

У січні 2009 році заявницю було затримано за підозрою у незаконному придбанні та 
зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу та доставлено до ГУ МВС Украї-
ни у Харківській області (далі — управління міліції). Заявниця скаржилась до органів про-
куратури, що під час затримання вона зазнала жорстокого поводження працівників мілі-
ції. За медичною допомогою заявниця не зверталась і згодом її скарга на жорстоке пово-
дження була відхилена прокуратурою.

У червні того ж року заявницю знов затримано до доставлено до управління міліції, 
де за її твердженнями вона зазнала жорстокого поводження працівників міліції з метою 
отримання зізнання у вчиненні злочину. У зв’язку з цим заявниця звернулась зі скаргою 
до управління міліції. Заявницю також було госпіталізовано до лікарні, де в неї було вияв-
лено низку тілесних ушкоджень.

У вересні 2009 року було порушено кримінальну справу за фактом перевищення служ-
бових повноважень щодо невстановленої групи працівників міліції. За результатами цьо-
го провадження не було встановлено відповідальних осіб, та обставин, за яких заявниця 
отримала тілесні ушкодження.

У листопаді 2011 року у справі було ухвалене остаточне рішення, яким було відмовле-
но у порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скаржи-
лась за статтями 3 та 13 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
(далі — Конвенція) щодо двох епізодів жорсткого з нею поводження працівників міліції у 
2009 році та відсутності ефективного розслідування її скарг на таке поводження. Європей-
ський суд вирішив розглянути скарги заявниці виключно за статтею 3 Конвенції.

Розглянувши скаргу заявниці щодо першого епізоду жорстокого з нею поводження, 
Європейський суд відхилив її у зв’язку з відсутністю доказів того, що заявниця зазнала 
жорстокого поводження працівників міліції у січні чи лютому 2009 року.

Щодо другого епізоду жорстокого поводження Європейський суд зазначив, що пору-
шене кримінальне провадження, яке тривало близько двох з половиною років, не призве-
ло до встановлення відповідальних за нанесені тілесні ушкодження осіб та обставин, за 
яких заявниця зазнала тілесних ушкоджень. Крім цього, кримінальна справа була поруше-
на щодо «невстановленої групи працівників міліції», незважаючи на те, що імена чотирьох 
працівників міліції, яких зазначала заявниця, були відомі ще з початку провадження. Євро-
пейський суд також підкреслив, що на період проведення розслідування зазначених пра-
цівників міліції не було відсторонено від виконання службових обов’язків, у зв’язку з чим 
Європейський суд ще раз наголосив на важливості відсторонення від виконання служ-
бових обов’язків працівника, щодо якого проводиться розслідування або триває судовий 
розгляд у зв’язку з обвинуваченнями у жорстокому поводженні, а також його звільнення, 
у разі засудження. Європейський суд також вказав, що у цій справі заявниці не було забез-
печено доступу до матеріалів справи.

У зв’язку з цим Європейський суд констатував порушення статті 3 Конвенції щодо дру-
гого епізоду жорстокого поводження із заявницею.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги щодо другого епізоду стверджуваного жорстокого 

поводження працівників міліції, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції;
3. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відпо-

відно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявнику 7 500 
(сім тисяч п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-якого 
податку, що може нараховуватись; ця сума має бути конвертована в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на ви-
щезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, 
до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «Денис Юрійович БАБАРЦЕВ проти України»  
(Denis Yuryevich BABARTSEV against Ukraine)

(Заява № 25645/15)
Стислий виклад рішення від 18 травня 2017 року

Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (далі — Конвенція) на надмірну тривалість цивільного про-
вадження і відсутність у національному законодавстві ефективного засобу юридичного 
захисту.

Після невдалих спроб досягти дружнього врегулювання Уряд України (далі — Уряд) 
повідомив Європейський суд з прав людини (далі — Європейський суд) про односторон-
ню декларацію з метою врегулювання питань, які порушувались цією скаргою. Уряд ви-
знав надмірну тривалість цивільного провадження і відсутність у національному законо-
давстві ефективного засобу юридичного захисту, запропонував виплатити заявнику суму 
відшкодування та закликав Європейський суд вилучити його заяву з реєстру справ відпо-
відно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції.

Європейський суд не отримав відповіді заявника про прийняття умов односторонньої 
декларації. Європейський суд нагадав, що за певних обставин він може вилучити заяви 
відповідно до підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції на підставі односторонньої де-
кларації Уряду держави-відповідача, навіть якщо заявник бажає продовження розгляду 
його справи.

Враховуючи викладене, Європейський суд визнав за доцільне вилучити заяву з реє-
стру справ.

За цих підстав Суд одноголосно,
«Бере до уваги умови декларації Уряду держави-відповідача та засоби забезпечення 

дотримання зазначених у ній зобов’язань;
Вирішує вилучити заяву зі свого реєстру справ відповідно до підпункту «с» пункту 1 

статті 37 Конвенції».
Інформацію надано Урядовим уповноваженим  
у справах Європейського суду з прав людини
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Шумаку Григорію Олексійовичу
податковий номер 2069405578

ПОВІДОМЛЕННЯ-ВИМОГА 
Іпотекодавцю про повернення повної суми заборгованості  

за Договором позики від 23.05.2016 року
(в порядку ст.35, 36 ЗУ «Про Іпотеку»)

23.05.2016 року між Окунь Сергієм Мефодійовичем (далі за текстом 
також — Позикодавець) та Шумак Григорієм Олексійовичем (далі – По-
зичальник) було укладено Договір позики (далі – Договір позики), за 
умовами якого Позичальнику було надано позику в сумі 2 520 150,60 
гривень, що за курсом Національного Банку України на день укладення 
Договору позики становило еквівалент 100 000,00 доларів США (надалі 
— Позика), а Позичальник зобов’язався повернути Позику (з урахуван-
ням додаткової угоди від 21.04.2017 року сума основного боргу стано-
вить 2 994 071,36 грн., що за курсом НБУ на день підписання Додатко-
вої угоди складало 112 000,00 дол. США) до 21.05.2017 року.

З метою забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за До-
говором позики між Окунь Сергієм Мефодійовичем з однієї сторони та 
Шумаком Григорієм Олексійовичем з іншої сторони (далі також – Іпоте-
кодавець) було укладено Іпотечний договір, посвідчений 23.05.2016 р. 
приватним нотаріусом КМНО Кучеренко Н.П. та зареєстрований в реє-
стрі за № 744 (далі – Договір іпотеки) на повний розмір зобов’язань По-
зичальника за Договором позики.

Предметом забезпечення за Договором іпотеки (далі – Предмет іпо-
теки) є наступне нерухоме майно:

 ✓ Квартира № 25, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Верх-
ній Вал, буд. 48/28 (сорок вісім дріб двадцять вісім).

Умовами укладеного Договору іпотеки передбачено, що «Іпотеко-
держатель набуває право звернути стягнення на Предмет іпотеки у ра-
зі невиконання або неналежного виконання Позичальником будь-яких 
умов Договору позики, в тому числі одноразової чи неодноразових 
прострочок Позичальником сплати та/або неповернення позики та/або 
цього договору, а також в інших випадках, передбачених цим догово-
ром та/або Договором позики та/або законодавством України. У цьо-
му випадку Іпотекодержатель надсилає Іпотекодавцю письмову вимо-
гу про усунення порушення, у зв’язку з яким Іпотекодержатель набуває 
право звернути стягнення на Предмет іпотеки…» - пункт 6.1.

Позичальник в порушення умов Договору позики прийняті 
зобов’язання не виконує, Позику не повертає. 

Відповідно до ст. 1049 Цивільного кодексу України (далі – ЦК Украї-
ни) «Позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (гро-
шові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, 
у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що бу-
ли передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановле-
ні договором.»

Статтею 526 ЦК України визначено, що зобов’язання має викону-
ватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього 
Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких 
умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших ви-
мог, що звичайно ставляться.

Станом на момент направлення повідомлення-вимоги, з урахуван-
ням укладених правочинів, заборгованість Шумака Г. О. перед Окунь 
С.М. за Договором позики становить: 4 865 653,06 (чотири мільйони 
вісімсот шістдесят п’ять тисяч шістсот п’ятдесят три) гривні 06 копі-
йок, та складається з: 1) основної суми боргу – 2 994 071 (два міль-
йони дев’ятсот дев’яносто чотири тисячі сімдесят одна) гривня 36 ко-
пійок; 2) заборгованості за пенею – 1 856 324,24 (один мільйон вісім-
сот п’ятдесят шість тисяч триста двадцять чотири) гривні 24 копійки; 3) 
3% річних від простроченої суми згідно ст. 625 ЦК України – 15 257,46 
(п’ятнадцять тисяч двісті п’ятдесят сім) гривень 46 копійок.

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

Враховуючи наведене вище, прошу усунути порушення Договору по-
зики, а саме - погасити заборгованість за Договором позики від 23 
травня 2016 року шляхом сплати повної суми заборгованості, яка ста-
ном на 23 липня 2017 р. становить: 4 865 653,06 (чотири мільйони ві-
сімсот шістдесят п’ять тисяч шістсот п’ятдесят три) гривні 06 копійок.

Заборгованість прошу сплатити за наступними реквізитами: 
 Отримувач: Окунь Сергій Мефодійович
Ідентифікаційний номер 2677800330,
Рахунок в ПАТ «Альфа-Банк»: 26202678335701,
Код МФО банку: 300346,
Код за ЄДРПОУ банку: 23494714.
ПОПЕРЕДЖАЮ:
✓ у випадку непогашення боргу протягом 30 (тридцяти днів) з мо-

менту публікації даного оголошення, Окунем Сергієм Мефодійовичем 
буде реалізовуватись належне право звернення стягнення на Предмет 
іпотеки: Квартира № 25, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця 
Верхній Вал, буд. 48/28 (сорок вісім дріб двадцять вісім), одним із спо-
собів, передбачених Законом України «Про іпотеку» та (або) Цивіль-
ним кодексом України та (або) вищезазначеним Договором іпотеки. У 
разі стягнення заборгованості за виконавчими документами через ви-
конавчу службу на Вас буде покладено витрати, понесені Стягувачем.»

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон № 71СГ-УЕБ 
з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 08 серпня 2017 року о 13:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 6 800,000 т, ресурс серпня-ве-
ресня  2017 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 25 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг –  1000 
т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  14 701,84 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного 
транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Ба-
зилівщина): Позиція № 2: 35 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 1 400 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тон-
ну –  14 647,79 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимо-
гам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 80 лотів, обсяг 
1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 3200 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  14758,29 грн., в т.ч. ПДВ. Газ скра-
плений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 
4: 25 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 1000 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  14516,81 грн. в т.ч. ПДВ. Газ 
вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва 
Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 5: 5 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 200 т, транспортування залізницею/
автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  14699,88 грн. в т.ч. ПДВ.   Термін відвантаження – 09.08.2017 р. – 01.09.2017 р.  За результатами 
аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у серпні-верес-
ні 2017 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та транспортуванню скрапленого га-
зу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, пода-
ють на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) до-
кумент, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 
44 А, оф. 8 та закінчується 07.08.2017 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄД-
РПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні уклас-
ти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з про-
дажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична бір-
жа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим 
роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Чернігівський районний суд Запорізької обл. (адреса суду: 71200, Запорізька 
обл., смт Чернігівка, вул. Леніна, 391) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться:

04.08.2017 о 09:30 до Зайцева Раїса Григорівна (останнє відоме місце реє-
страції: 71200, Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Ключова, буд. 17) справа  
№ 329/645/17, суддя Богослов А. В.

11.08.2017 о 09:00 до Лехман Тетяна Віталіївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 71202, Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. Шкільна, буд. 5, кв. 11) справа  
№ 329/563/17, суддя Богослов А. В.

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Громадянин України Сальник Сергій Павлович, 08.09.1972 р.н., який за-
реєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Трипільська, буд. 1, фактич-
но проживає за адресою: м. Донецьк, проспект Партизанський, буд. 66А, 
кв. 52, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 297-5 КПК України вам необхідно 
з’явитись 05.08.2017 року о 09 год. 00 хв. до Управління СБ України в Доне-
цькій області, до начальника 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ 
України в Донецькій області майора юстиції Черечина А.В. за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Академіка Нільсена, буд. 33, для озна-
йомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання обвину-
вального акта та реєстру матеріалів при здійсненні спеціального досудово-
го розслідування у кримінальному провадженні №22016050000000011 за ч. 
1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на 
виклик настають наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

Піщанський районний суд Вінницької об-
ласті викликає в судове засідання відповідача 
Кротикова Олександра Владиславовича в ци-
вільній справі № 142/414/17 за позовом Кро-
тикової Лесі Анатоліївни до Кротикова Олек-
сандра Владиславовича про розірвання шлю-
бу.

Розгляд справи відбудеться 15 серпня 2017 
року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Піщансько-
го районного суду Вінницької області за адре-
сою: смт Піщанка, вул. Вишнева, 5 Вінницької 
області, зал судових засідань № 3. В разі неяв-
ки в судове засідання відповідача, справа буде 
розглянута за його відсутності на підставі на-
явних в матеріалах справи доказів.

Суддя А.А. Гринишина

Приазовський районний суд Запорізької 
області (розташований за адресою: Запорізь-
ка область, Приазовський район, смт Приа-
зовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133) 22160), 
викликає Бабенка Сергія Дмитровича, який 
мешкає за адресою: Донецька область, Ново-
азовський район, м. Новоазовськ, вул. 40 ро-
ків Перемоги, б. 68, як відповідача в судове за-
сідання, призначене на 15.08.2017 р. о 13 го-
дині 00 хвилин по цивільній справі за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії – 
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» 
до Бабенка Сергія Дмитровича про стягнення 
заборгованості.

Головуючий суддя Васильцова Г.А.

Дніпровський районний суд м. Києва викли-
кає Лукашева Ігоря Михайловича як обвинуваче-
ного на 14 год. 00 хв. 8 серпня 2017 року в справі 
за обвинуваченням Лукашева Ігоря Михайловича, 
13.06.1962 року народження, у вчиненні кримі-
нального правопорушення (злочину), передбаче-
ного ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції ЗУ №1183-
VII від 08.04.2014 року «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України» за адресою:  
м. Київ, вул. О.Кошиця, 5, каб. 105.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а 
кримінальне провадження буде здійснюватись за 
відсутності обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.

Суддя М.Г. Сазонова

Директору ТОВ «ММЦ «ДОНБАС» Костенку Ігорю Володимировичу (83050, м. Донецьк,  пр. 
Богдана Хмельницького, б. 96) від учасника ТОВ «ММЦ «ДОНБАС» Гветадзе Івана Георгійовича, 
який володіє часткою в розмірі 25% статутного капіталу

ПОВІДОМЛЕННЯ
Повідомляю вас, що мною, Гветадзе Іваном Георгійовичем, прийняте рішен-

ня вийти із складу учасників ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР «ДОН-
БАС» (ідентифікаційний код 32628028). Оскільки діюче законодавство України пе-
редбачає обов’язок учасника Товариства повідомити всіх учасників та саме Товари-
ство про свій намір вийти із складу учасників ТОВ «ММЦ «ДОНБАС», прошу вас в найко-
ротший строк після отримання цього повідомлення скликати позачергові загальні збо-
ри учасників ТОВ «ММЦ «ДОНБАС». Про дату, час та місце проведення позачергових за-
гальних зборів учасників ТОВ «ММЦ «ДОНБАС» прошу повідомити мене за адресою: 01010,  
м. Київ, вул. Омельяновича-Павленка, буд. 4, або за ел.адресою: sorosand@ca.donbass.com.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Погребно-
го Сергія Миколайовича, 31.05.1959 р.н., та Погребну Аллу Миколаївну, 
27.10.1963 р.н., у судове засідання, яке призначене на 15 годину 00 хвилин 
14 серпня 2017 року, для розгляду цивільної справи № 319/592/17 за позо-
вом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Погребного Сергія Миколайовича та 
Погребної Алли Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак 
Більмацького району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає Третяка Олександра 
Леонідовича, 25.01.1951 року народження, як обвинуваченого в судове 
засідання по кримінальному провадженню №220 150 000 000 004 05, вне-
сеному до ЄРДР 14.12.2015 року за обвинуваченням Третяка Олексан-
дра Леонідовича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК України, яке призначено на 11 год. 45 хв. 8 
серпня 2017 року. Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно 
обвинуваченого Третяка Олександра Леонідовича у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109 КК України.

Суддя О.В. Мєлєшак

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинувачену Кулінську Наталю 
Володимирівну, 20.05.1970 року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Феодосія, вул. Свердлова, буд. 1), у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання, яке відбудеться о 10 год. 
30 хв. 8 серпня 2017 року. Явка до суду обов’язкова! При собі необхідно мати пас-
порт або документ, який посвідчує особу.

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

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності обви-
нуваченої в порядку спеціального судового провадження.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що винесе-
но заочні рішення по цивільних справах 03.02.2016 року № 409/3354/15-ц за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Бакаєвої Оле-
ни Іванівни про звернення стягнення на предмет застави, яким позовні ви-
моги задоволено.

03.02.2016 року № 409/3365/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Ідея Банк» до Агаркова Ігоря Георгійовича про звернення стягнен-
ня на предмет застави, яким позовні вимоги задоволено.

03.02.2016 року № 409/3366/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Ідея Банк» до Кіслова Ігоря Володимировича про звернення стяг-
нення на предмет застави, яким позовні вимоги задоволено.

03.02.2016 року № 409/30/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Ідея Банк» до Сергєєвої Ольги Володимирівни та Савченко Тетя-
ни Олексіївни про звернення стягнення на предмет застави, яким позовні ви-
моги задоволено.

03.02.2016 року № 409/3360/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Ідея Банк» до Каланчіна Олександра Васильовича про звернення 
стягнення на предмет застави, яким позовні вимоги задоволено.

30.12.2015 року № 409/3355/15-ц за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Ідея Банк» до Марієвського Сергія Вікторовича про звернення 
стягнення на предмет застави, яким позовні вимоги задоволено.

В.о. голови суду Третяк О.Г.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Безпа-
лого Олександра Васильовича, останнє відоме місце проживання яко-
го: Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Хороше Озеро, вул. Шев-
ченка, 59, у судове засідання, яке призначене на 27.09.2017 року о 9 
год. 40 хв., для розгляду справи за позовом Безпалої О.В. до Безпало-
го О.В. про стягнення аліментів. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковсько-
го, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О.В.
Дергачівський районний суд повідомляє, що 15.08.2017 року о 08.30 год. у 

приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області за адресою: Хар-
ківська обл., Дергачівський р-н, м. Дергачі, вул. 1-го Травня, 63, буде розгляда-
тись справа за позовом Долбні Наталії Семенівни до Аллахвердиєва Октар Башир 
огли, Долбні Олександра Єгоровича про визнання осіб такими, які втратили право 
користування житловим приміщенням. Явка відповідачів – Аллахвердиєва Октар 
Башир огли, Долбні Олександра Єгоровича обов’язкова. У випадку неявки до су-
ду в зазначений день і час без поважних причин або неповідомлення про причини 
неявки, справу буде розглянуто без відповідачів на підставі наданих по справі до-
казів з постановленням рішення.

Суддя Л.К. Калмикова

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною заявою Інгула Олександра Леонідовича 
до Слов’янського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного терито-
ріального управління юстиції у Донецькій області, за участю третіх осіб: Служби у справах дітей 
Слов’янської міської ради Донецької області, Служби у справах дітей Горлівської міської ради До-
нецької області, про визнання батьківства. Третя особа: Служба у справах дітей Горлівської місь-
кої ради Донецької області, останнє відоме місце розташування: Донецька область, м. Горлівка, 
проспект Перемоги, будинок № 57, викликається на 2 серпня 2017 року о 10 годині 00 хвилин до 
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) для участі у розгляді справи по суті.

Третій особі пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття третя особа повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у 
її відсутність.

Суддя Хаустова Т.А.

Постановою господарського суду м. Києва від 29.05.2017 
року Товариство з обмеженою відповідальністю «Вісак-Ори-
зон» (04205, м. Київ, вул. Тимошенка, буд. 29-Б, ідентифіка-
ційний номер 33742574) визнано банкрутом, відкрито лікві-
даційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного 
керуючого Іваненко Н.О.

У зв’язку з неотриманням арбітражним керуючим – лікві-
датором Іваненко Н.О. печатки та неможливістю з’ясування 
її місця знаходження, вважати печатку Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Вісак-Оризон» (код 33742574) недій-
сною.  
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Лагутіну Наталію Михайлівну, 18.02.1974 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. Невського/Річна, 
29/11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 16 серпня 2017 року о 17 год. 00 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинувачену Кузнецову Ларису Миколаївну, 
30.09.1971 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Джанкой, вул. Люксем-
бург, 11) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться 16 серпня 2017 року о 17 год. 15 хв.

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

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

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

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд 
заяви Швеця О.М. про перегляд рішення Апеляцій-
ного суду м. Києва від 13.01.2016 у зв’язку з ново-
виявленими обставинами в справі за позовом Медо-
вої (Швець) Д.В. до Швець О.М., треті особи: Служ-
ба у справах дітей Святошинської районної у м. Києві 
державної адміністрації, Служба у справах дітей Су-
воровської районної у м. Херсоні ради, про визначен-
ня місця проживання дитини та стягнення аліментів 
та за зустрічним позовом Швеця О.М. до Швець Д.В., 
третя особа: Служба у справах дітей Святошинської 
районної у м. Києві державної адміністрації, про ви-
значення місця проживання дитини та стягнення алі-
ментів, відбудеться в приміщенні Апеляційного суду 
м. Києва (вул. Солом’янська, 2а) 21 вересня 2017 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин.

У випадку явки при собі мати паспорт або інший 
документ, який посвідчує особу.

Суддя В.В. Саліхов

Ухвалою Куйбишевського районного суду Запорізької 
області від 20.03.2017 року у справі № 319/85/17 постанов-
лено здійснювати спеціальне судове провадження у кри-
мінальному провадженні за обвинуваченням Хілухи В.П. у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 
ст. 409, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті Валігурський Г.Ю. викликає Хілуху Валерія Павлови-
ча, який народився 19.01.1991 року у с. Клубочин Ківер-
цівського району Волинської області, зареєстрованого за 
адресою: вул. Ціолковського, 48, м. Ківерці Волинської об-
ласті, до Куйбишевського районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: 71001, Запорізька область, смт Більмак, 
вул. Центральна, 26а (тел. 06147 21358) як обвинувачено-
го для участі у судовому засіданні кримінального прова-
дження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за № 42016000000001767 від 07.07.2016 року, що 
відбудеться о 10.00 год. 11 серпня 2017 року в залі засі-
дань Куйбишевського районного суду Запорізької області.

Обвинувачена Колесникова Ганна Геннадіївна, 08.01.1988 р.н., 
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Торез 
(нині м. Чистякове), вул. Ризька, 16, кв. 25, викликається до При-
азовського районного суду Запорізької області (за адресою: За-
порізька область, Приазовський район, смт Приазовське, вул. 
Пушкіна, 5, тел. (06133) 23813), для участі в підготовчому судо-
вому засіданні на 11 годину 30 хвилин 10 серпня 2017 року, у 
кримінальному провадженні №22014050000000451 щодо обви-
нувачення Колесникової Г.Г. у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Справа розглядатиметься у складі ко-
легії суддів: головуючого судді Пантилус О.П., суддів Васильцо-
вої Г.А., Діденко Є.В. Участь обвинуваченої в судовому засідан-
ні обов’язкова. Наслідками неприбуття обвинуваченої за викли-
ком без поважних причин або неповідомлення про причини не-
прибуття, згідно зі ст.ст. 139, 323 КПК України, є накладення гро-
шового стягнення, примусовий привід, а також здійснення спе-
ціального судового провадження у відсутності обвинуваченої. З 
моменту опублікування повістки про виклик у газеті «Урядовий 
кур’єр», обвинувачена вважається належним чином ознайомле-
ною з її змістом.

Суддя Пантилус О.П.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дні-
стрян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 410) 13 вересня 2017 ро-
ку о 09 годині 30 хвилин буде розглядатись справа 
№ 310/2963/17 за позовом ПАТ «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії – Донецьке обласне 
управління AT «Ощадбанк» до Кабанової Ганни Ан-
дріївни, Таранової Ніли Олександрівни, Петрушкевич 
Олени Володимирівни про стягнення заборгованості 
за кредитним договором.

Суд викликає як відповідачів Кабанову Ганну Ан-
дріївну, Таранову Нілу Олександрівну, Петрушкевич 
Олену Володимирівну,

Явка відповідачів у справі обов’язкова. У разі неяв-
ки справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 
227/1957/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Варавкіної Олени Миколаївни про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідачка Варавкіна Олена Миколаївна, 29 лип-
ня 1968 року народження, уродженка м. Зугрес До-
нецької області, викликається на 10 серпня 2017 ро-
ку о 08.45 годині до Добропільського міськрайонно-
го суду, кабінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується подати письмові по-
яснення по суті позову та за наявністю заперечення 
проти позову та докази. У випадку неприбуття, вона 
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута в її відсутність.

Суддя Кошля А.О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 
227/1967/17 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в осо-
бі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Ваганяна Оганеса Аршавировича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач Ваганян Оганес Аршавирович, 24 січня 
1963 року народження, уродженець м. Кіровакан, Ві-
рменія, викликається на 10 серпня 2017 року о 08.30 
годині до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояс-
нення по суті позову та за наявністю заперечення 
проти позову та докази. У випадку неприбуття, він 
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кошля А.О.

Макарівський районний суд Київської області повідо-
мляє, що по цивільній справі №370/116/17 заочним рішен-
ням суду від 26.06.2017 року позов Ващенка Миколи Федо-
ровича до Оборонової Анни Вячеславівни, третя особа, яка 
не заявляє самостійних вимог Опачицька сільська рада Ма-
карівського району Київської області про позбавлення пра-
ва користування житловим приміщенням та зняття з реє-
страції місця проживання задоволено.

Визнано Оборонову Анну Вячеславівну, 18.03.1988 року 
народження, такою, що втратила право користування жит-
ловим будинком з грудня 2010 року, розташованого по ву-
лиці Волинська, №29 в селі Нові Опачичі Макарівського ра-
йону Київської області.

Знято з реєстрації Оборонову Анну Вячеславівну, 
18.03.1988 року народження, по вулиці Волинська, №29 в 
селі Нові Опачичі Макарівського району Київської області, 
органом місцевого самоврядування Опачицькою сільською 
радою Макарівського району Київської області.

Суддя Н.Б. Мазка

Волноваський районний суд Донецької облас-
ті (85700, м. Волноваха, вул. Ювілейна, 29) розгля-
дає цивільну справу №221/2235/17 за позовом ко-
мунального підприємства «Будинкоуправління Дон-
ської селищної ради до Жадан Світлани Вікторівни, 
Жадан Маргарити Олександрівни про визнання осіб 
такими, що втратили право на користування житло-
вим приміщенням.

Відповідачі Жадан Світлана Вікторівна та Жадан 
Маргарита Олександрівна, що зареєстровані за адре-
сою: вул. Заводська (50 років Жовтня) в смт Донське 
Волноваського району Донецької області, виклика-
ються на 26 вересня 2017 року об 11.00 годині до су-
ду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Овчиннікова О.С.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу за 
позовною заявою ПАТ «Державний експортно-імпортний 
банк України» до Фатьянова Андрія Олександровича про 
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Фатьянов Андрій Олександрович, 
зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Щетиніна, 
буд. 30, кв. 48, викликається на 22 серпня 2017 року о 16.50 
год. до суду, каб. №8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач, зареєстроване місце проживання (перебу-
вання), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, 
викликається в суд через оголошення у пресі. З опубліку-
ванням оголошення про виклик, відповідач вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа 
буде розглянута у його відсутність.

Суддя О.В. Довженко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області 
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний Ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Вергасова Дмитра Алієвича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Вергасов Дмитро Алієвич, 22 червня 1978 ро-
ку народження, уродженець міста Харцизьк, зареєстрований 
за адресою: м. Харцизьк, мрн Ювілейний, 37/39, викликаєть-
ся на 14 серпня 2017 року о 09.00 годині до Добропільсько-
го міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 1, для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати суду письмові пояснен-
ня та заперечення, а також усі наявні докази по справі. У ви-
падку неприбуття до судового засідання, відповідач повинен 
повідомити суд про причину неявки, інакше справу буде роз-
глянуто за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи 
доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Тітова Т.А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» до Синенко Любові 
Костянтинівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Синенко Любов Костянтинівна, 
11.11.1960 р.н., останнє місце реєстрації: 86700, До-
нецька область, м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 
63/156, викликається на 06.09.2017 року о 09.40 год. до 
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для 
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи 
пропонується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дачки, необхідно повідомити суд про причини неявки, 
інакше справу буде розглянуто у її відсутність на підста-
ві наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає відповідачку Скоробут Світлану Анатоліївну, 
яка проживає за адресою: вул. Комарова, буд. 25, м. 
Амвросіївка, Донецька обл., 87300, у судове засідан-
ня по цивільній справі №2/323/617/17 (323/1275/17) 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Скоробут Світлани Анатоліївни про 
стягнення заборгованості за кредитом. Судове за-
сідання відбудеться о 13.00 годині 14.09.2017 року 
в приміщенні суду за адресою: Запорізька область, 
місто Оріхів, вулиця Травнева, 23, під головуванням 
судді Фісун Н.В.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відачка вважається повідомленою про час та місце 
розгляду справи та у випадку неявки до суду справу 
може бути розглянуто за її відсутності.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає відповідачку Квачко Тетяну Євгенівну, яка 
проживає за адресою: вул. Пушкіна, буд. 46, м. Амв-
росіївка, Донецька обл., 87300, у судове засідан-
ня по цивільній справі №2/323/618/17 (323/1276/17) 
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Украї-
ни» в особі філії – Донецьке обласне управління AT 
«Ощадбанк» до Квачко Тетяни Євгенівни про стяг-
нення заборгованості за кредитом. Судове засідання 
відбудеться об 11.00 годині 14.09.2017 року в при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, місто 
Оріхів, вулиця Травнева, 23, під головуванням суд-
ді Фісун Н.В.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відачка вважається повідомленою про час та місце 
розгляду справи та у випадку неявки до суду справу 
може бути розглянуто за її відсутності.

В провадженні Солом’янського районного суду  
м. Києва перебуває кримінальне провадження 
відносно Лісовської Валентини Володимирівни, 
27.12.1949 р.н., обвинуваченої у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України.

У зв’язку з цим в підготовче судове засідання ви-
кликається Лісовська Валентина Володимирівна, 
27.12.1949 року народження, обвинувачена у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, яке відбудеться 9 серпня 
2017 року о 09.30 год. у приміщенні Солом’янського 
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
П.Шутова 1, каб. 10, під головуванням судді Педен-
ко A.M.

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Гайворонського Володимира Іванови-
ча, 18.03.1960 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. О. 
Невського/Річна, буд. 29/11), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче су-
дове засідання, яке відбудеться об 11 год. 00 хв. 8 
серпня 2017 року. Явка до суду обов’язкова. При собі 
необхідно мати паспорт або документ, який посвід-
чує особу.

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

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Ісроілову Венеру Улугбеківну, 01.01.1978 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Армянськ, вул. Шкільна, 4), у вчиненні 
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 9 серпня 
2017 року об 11 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова.
При собі необхідно мати паспорт або документ, який 
посвідчує особу.

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

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає 
обвинуваченого Шувайникова Сергія Івановича, 
01.08.1954 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Ж. Жи-
галіної, буд. 1/13), у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 8 серпня 2017 року о 12 год. 
30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необхід-
но мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

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

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Цекова Сергія Павловича, 28.08.1953 
року народження (останнє відоме місце проживання: 
АР Крим, м. Сімферополь, пров. Кронштадтський, 
8/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України, у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 8 серпня 2017 року о 12 год. 00 хв. Явка до су-
ду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або 
документ, який посвідчує особу.

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

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

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Потопальського Сергія Степановича, 
28.02.1978 року народження (останнє відоме міс-
це проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Не-
вського/Річна, 29/11), у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче судове 
засідання, яке відбудеться 10 серпня 2017 року о 10 
год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який посвідчує 
особу.

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Філатову Євгенію Володимирівну, 
15.11.1955 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 10 серпня 2017 року о 08 год. 30 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає 
обвинувачену Притуленко Олену Володимирівну, 
05.03.1962 року народження (останнє відоме місце 
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Павлен-
ка, 2) у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 
КК України у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 10 серпня 2017 року о 09 год. 00 хв.

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

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

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

Подільський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Німетулаєва Сейтумера, 10.06.1952 
року народження (останнє відоме місце проживан-
ня: 75560, вул. Петровського, 162, смт Новоолексіїв-
ка, Генічеський р-н, Херсонська обл.) у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
110 КК України в судове засідання, яке відбудеться 
17 серпня 2017 року о 10 год. 00 хв.

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

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

У разі неявки обвинуваченого до суду оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судо-
вого провадження.
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Не ходив би ти, 
земляче, «заробляти»…

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр» 

ЧАС РОЗПЛАТИ. Правоохоронці Донеччини затримали кількох 
недавніх бойовиків проросійських незаконних збройних форму
вань, які зізнаються, що пішли прислужувати організаторам агре
сії, спокусившись на великі заробітки. У Краматорську одного з 
молодиків зупинили під час проходження контролю на пункті про
пуску, а на іншого вдягли кайданки після перевірки отриманої на 
нього оперативної інформації. 

«Обидва місцеві жите
лі пішли в лави бойовиків у 
травні 2014 року, підтримую
чи ідею руского міра і споді
ваючись заробити. Однак обі
цяної плати так і не отрима
ли, хоч чергували на блокпос
ту без зброї, здійснюючи не
законну перевірку автотран
спорту і громадян. Вони ви
являли людей, які мають про
українську позицію», — пові
домили у головному управлін
ні Національної поліції Укра
їни в Донецькій області. За
триманим оголошено підо
зру за ч. 2. ст. 260 КК Укра
їни (створення не передбаче
них законом збройних формувань або участь у їхній діяльності). 

Такого самого горезаробітчанина виявили поліцейські під час 
спеціальної перевірки у прифронтовому Торецьку. 39річний гро
мадянин добровільно приєднався до проросійських незаконних 
формувань у 2014 році, бо хотів поліпшити своє матеріальне ста
новище. Отримавши зброю, він, виконуючи накази ватажка бойо
виків, чергував на одному з блокпостів, де перевіряв документи й 
багаж водіїв і пасажирів автотранспорту. 

Так і не дочекавшись обіцяного заробітку і зрозумівши, що його 
кинули, бойовик самовільно залишив недавніх спільників і подав
ся в РФ. І там сувора реальність змуcила його повернутися до рід
ного міста. Якийсь час він сподівався уникнути відповідальності, 
проте українські правоохоронці виявили зловмисника і зібрали до
статню кількість доказів його провини. Він відповідатиме за стат
тею КК України, що передбачає покарання у вигляді позбавлен
ня волі до 8 років. 

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 2 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська  +17..22  +29 +34 Черкаська  +17 +22  +29 +34
Житомирська  +17 +22  +29 +34 Кіровоградська  +17 +22  +29 +34
Чернігівська  +15 +20  +29 +34 Полтавська  +17 +22  +29 +34
Сумська  +15 +20  +29 +34 Дніпропетровська  +17 +22  +29 +34
Закарпатська  +17 +22  +29 +34 Одеська  +17 +22  +32 +37
Рівненська  +17 +22  +29 +34 Миколаївська  +17 +22  +32 +37
Львівська  +17 +22  +29 +34 Херсонська  +17 +22  +32 +37
Івано-Франківська  +17 +22  +29 +34 Запорізька  +17 +22  +29 +34
Волинська  +17 +22  +29 +34 Харківська  +17 +22  +29 +34
Хмельницька  +17 +22  +29 +34 Донецька  +17 +22  +29 +34
Чернівецька  +17 +22  +29 +34 Луганська  +16 +21  +29 +34
Тернопільська  +17 +22  +29 +34 Крим  +17 +22  +29 +34
Вінницька  +17 +22  +29 +34 Київ +20 +22 +31 +33

Укргiдрометцентр

Він чує, як співає душа дерева
Роман КИРЕЙ,  

«Урядовий кур’єр»

ТВОРЧІСТЬ. Літо — пора 
відпусток, а в Черкаському 
художньому музеї людно.  Ба
гато шанувальників творчості 
різьбяра Миколи Старова по
вертаються сюди, щоб поми
луватися його роботами. Не
повторні вирізьблені з дерева 
картини художник уперше ви
ставив недавно для широкої 
публіки, чим багатьох і зди
вував, і вразив. На Черкащи
ні в цій техніці працюють оди
ниці майстрів. І у фондах му
зею таких робіт зовсім мало.

Хоч би за яку тему брався 
Микола Старов —  славного 
українського козацтва, коб
зарів, ремесел та зви чаїв на
ших предків, побуту, сучас
ної символіки чи високого ду
ховного начала — його ро
боти такі гармонійні й теплі, 
що їх хочеться довго роздив
лятися, знаходячи деталі, які 
розкривають думки і настрої 
майстра. Кожна картина не
повторна. 

— Зазвичай майстри спо
чатку малюють ескіз, по
тім виліплюють зразок плас
тиліном. Я різьблення почи
наю одразу, — ділиться Ми
кола Ількович секретами. — 
Дерево саме підказує, що з 
ним робити. Що більше захоп
люєшся обраною темою, то 
глибше занурюєшся в неймо
вірно прекрасний процес тво
рення і ліпша на вигляд гото
ва картина. Майстер має горі
ти душею. Мене з самого ди
тинства тягнуло до дерева. 
На папірці довго вимальову

ватиму, поки щось вийде пут
нє, а на дереві  малюю одра
зу — зроблю дватри надрізи і 
вже знаю, що буде далі. 

Різьбленням він всерйоз  
зацікавився ще під час 
служби в армії. Його армій
ський товариш звичайні
сіньким складаним ножем 
на більярдній кулі творив 
справжні дива. Так і захопив 
тим ремеслом, яке пізніше 
переросло в мистецтво. 

Ще з дитинства обожню
вав малювати. У шкільні роки 
у Вергунах під Черкасами, де 
народився і навчався у шко
лі, в майстерні працювали ху

дожники. Побачивши, як го
рять очі в дітей, коли вони ба
чать фарби і пензлі, запроси
ли школярів до себе. Згодом 
саме ці художники звернули
ся до дирекції школи з про
ханням започаткувати гурток 
образотворчого мистецтва. 

Хоч би де бував Микола 
Старов відтоді, завжди вер
тався додому із замальовка
ми. Так учився. Щоправда, 
робіт визнаних майстрів не 
цурався. Все приглядався, як 
і що. Перечитав багато кни
жок, усе шукав власну мане
ру, яка б ішла від самого сер
ця. І таки знайшов. 

Як зауважив художник Ана
толій Алексєєв, ознайомив
шись із роботами  Миколи 
Старова, різьбяр дуже добре 
відчуває матеріал, його мож
ливості, проникає в його ду
шу, тому й роботи в нього такі 
органічні. Колеги не скупили
ся на епітети і порадили звер
нутися до теми старих Черкас. 
Адже зберегти у творах дух 
колишнього міста може тіль
ки справжній талант. Вистав
ку в художньому музеї Микола 
Старов назвав «Співоча ду
ша дерева». Він і справді чує її 
спів, який і веде його чарівни
ми стежками творчості. 
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Микола Старов уперше виставив на суд поціновувачів свої твори

Як студенти-медики з різних країн  
відкрили для себе Україну

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

КОНТАКТИ. Тернопільський 
державний медичний універ
ситет ім. Івана Горбачевсько
го щороку організує міжнарод
ні студентські літні школи. Юна
ки й дівчата з різних країн уко
тре зустрілися в мальовничому 
куточку в Теребовлянському ра
йоні, де розташовано навчаль
нооздоровчий комплекс «Чер
вона калина» цього вишу. Сюди 
завітали майже 40 студентівме
диків з університетів Едмонто
на (Канада), Братислави, Тбілісі, 
Самарканда, Єгипту та Польщі. 

За словами ректора Терно
пільського медуніверситету про
фесора Михайла Корди, між
народні літні школи — цікавий 
проект, який дає змогу молоді 
не лише добре відпочити, зна
йти друзів, а й здобути профе
сійні навички. Цього року гості з 
канадського університету Мак
Юена провели майстерклас із 
громадського здоров’я. Органі
затори шкіл підготували кілька 
цікавих тренінгових програм.

Майстеркласи мали не ли
ше фахове спрямування. Юна
ки й дівчата з великою цікавіс
тю й захопленням опановува
ли петриківський розпис. Ство
рювати візерунки в цьому сти

лі студентам допомагала викла
дач університету Орися Смачи
ло разом з донькою Оріяною. 
Пані Орися організувала ще й 
виставку старовинних і сучас
них вишитих рушників, сорочок, 
обрусів, серветок, а також укра
їнських старожитностей. І отри
мала багато теплих відгуків. Іно
земці цікавилися символікою 
вишиття, чимало з них розпиту
вали, де і як можна придбати та
кі прекрасні речі.

Тема українських народних 
обрядів і звичаїв мала активний 

розвиток під час літніх шкіл. Тут 
пройшов парад традиційного 
українського одягу. Запалом та 
веселощами, добрим народним 
гумором вразила учасників про
екту театралізована мініатюра 
«Українське весілля». З радіс
тю юнаки й дівчата взяли участь 
у танцювальному флешмобі під 
попурі українських пісень.

Під час урочистого відкрит
тя міжнародних літніх шкіл тер
нопільські студенти репрезен
тували ровесникам потенці
ал Української держави в різ

них галузях, ознайомлювали 
з найбільшими й найвизначні
шими містами рідної країни. 
Розкрили тему боротьби ба
гатьох поколінь нашого наро
ду за незалежність України. Ін
формували й про видатних ді
ячів науки.

Майже двотижнева програ
ма міжнародних шкіл насичена 
найрізноманітнішими цікавими 
заходами — від презентацій, ве
чорів культур, спортивних зма
гань, танцювальних класів до 
сплаву рікою Дністер. 

Учасники літніх шкіл демонструють власні роботи у стилі петриківського розпису

У Краматорську одного 
з молодиків зупинили 
під час проходження 
контролю на пункті 
пропуску, а на іншого 
вдягли кайданки після 
перевірки отриманої 
на нього оперативної 
інформації.
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