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Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Ліцензійних
умов провадження господарської
діяльності з посередництва у
працевлаштуванні за кордоном»

Поки процвітатиме
чорний ринок
нафтопродуктів,
розраховувати на дешеве
пальне не доводиться

середа, 23 грудня 2015 РОКУ		

Конкурс
не «під одного»

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: «Я зацікавлений
у прогресі в створенні
зони вільної торгівлі
між Україною та
Ізраїлем. Це єдиний
спосіб, як можна
прибрати всі бар’єри
у двосторонній
торгівлі».
Президент про реальну перспективу
зростання товарообігу між країнами

№240 (5614)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Фото Володимира ЗАЇКИ
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Що скаже
Конституційний суд?
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Верховна Рада направила для висновку Конституційного суду України президентський законопроект про внесення змін до Конституції України №3524 (щодо
правосуддя). За це рішення проголосував 291 народний депутат із 364, зареєстрованих учора в сесійній залі.
Відповідною постановою передбачається внести до порядку
денного третьої сесії Верховної Ради восьмого скликання питання про законопроект №3524 — стосовно внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя), поданий Президентом
України як невідкладний. Документ подано до Конституційного суду для одержання висновку у сенсі відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України, повідомляє УНІАН.
А питання про вибори міського голови Кривого Рогу народні
обранці перенесли на середу. Це рішення підтримали 264 члени парламенту. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман
зазначив, що це питання розглядатимуть разом із законопроектом про відкликання депутатів місцевих рад.

ЦИФРА ДНЯ

1

ІНФРАСТРУКТУРА.

млрд євро

Навіть найзатятіші критики
допускають, що концесія
може бути рятівним кругом
для українських портів

кредиту отримає Україна після
вчорашнього підписання угоди між НБУ
і Нацбанком Польщі, про що раніше
домовилися президенти обох держав

ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА
ГАЗЕТИ
«УРЯДОВИЙ
КУР’ЄР»
НА 2016 РІК

ОПЕРАТИВНО

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»
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висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО

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

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

5

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій

послуга за
приймання
передплати

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн
на рік . . . . . . . . . . . . 300 грн . . . . . . . . . . 564 грн . . . . . . . . 4,00 грн
Соціальний передплатний
Передплатний індекс
індекс 40227
61035

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 22 грудня 2015 року

4 820103 080022

USD 2351.8152
EUR 2556.4231
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.3005
за 10 рублів

/

AU 253702.06

AG 3339.58
PT 200374.66
за 10 тройських унцій

PD 130055.38
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документи
ємству «Кам’янсько-Дніпровське лісове господарство» внаслідок вилучення земельних ділянок, і забезпечити збереження та догляд за деревами
і чагарниками, що не підлягають вирубуванню.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25 листопада 2015 р. № 1297-р
Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Про вилучення і надання у постійне
користування земельних ділянок із зміною
цільового призначення
1. Відповідно до статей 20, 122, 123 і 149 Земельного кодексу України,
статті 58 Лісового кодексу України вилучити з постійного користування
державного підприємства «Кам’янсько-Дніпровське лісове господарство»
земельні ділянки (землі державної власності лісогосподарського призначення (ліси) загальною площею 2,8532 гектара, у тому числі площею 2,509
гектара (кадастровий номер 2312500000:09:036:0015), 0,1864 гектара (кадастровий номер 2312500000:09:036:0013), 0,0404 гектара (кадастровий
номер 2312500000:09:036:0014) і 0,1174 гектара (кадастровий номер
2312500000:13:040:0031), розташовані в межах м. Енергодара Запорізької
області по вул. Промисловій, та надати їх у постійне користування із зміною цільового призначення на землі енергетики, у тому числі з правом
вирубування дерев і чагарників (з урахуванням необхідності їх максимального збереження) та використання у визначеному законодавством порядку заготовленої при цьому деревини, державному підприємству
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» для реконструкції відкритого розподільного пристрою 750 кВ Запорізької атомної
електричної станції та підключення повітряної лінії 750 кВ «Запорізька АЕС
— Каховська».
2. Державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча
компанія «Енергоатом» відшкодувати відповідно до законодавства втрати
лісогосподарського виробництва та збитки, завдані державному підпри-
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оголошення

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає
Богданцеву Ганну Петрівну як відповідача у цивільній справі за
позовом Маринової Ніни Єгорівни до Богданцевої Ганни Петрівни, Кравченко Наталії Григорівни, Рожнівської сільської ради
Броварського району Київської області, третя особа: приватний
нотаріус Київського міського нотаріального округу Русанюк
Золтен Золтенович, про визнання незаконним та скасування
рішення органу місцевого самоврядування та скасування державного акта на право власності на землю.
Розгляд справи призначено на 19 січня 2016 року о 15 год.
30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 07400,
Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського. 2, каб. № 208.
В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними матеріалами справи.
Суддя Пухна О.М.
Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Калуш Івано-Франківської області, вул. Молодіжна, 10, роб. тел. 6-15-17, 30 грудня 2015
р. о 09.00 год. відбудеться розгляд цивільної справи за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Сондей Вікторії Михайлівни, Бойчук Ігоря Івановича, третя особа: П’ятницький Валерій Михайлович про стягнення
заборгованості за кредитним договором. У судове засідання як відповідачі викликаються:
Сондей Вікторія Михайлівна, жителька: м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 17/72; Бойчук Ігор Іванович, житель: с. Грабівка Калуського р-ну; П’ятницький Валерій Михайлович, житель: м. Калуш,
вул. Сівецька, 4/50.
Відповідачам пропонують надати всі наявні докази по зазначеній
справі. Явка в судове засідання відповідачів обов’язкова. Про причини неявки відповідачі зобов’язані повідомити суд. У разі неявки
відповідачів на судове засідання без поважних причин справу буде
розглянуто за їх відсутності.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 4 листопада 2015 р. № 1304-р
Київ

Про реорганізацію деяких державних
наукових установ, підприємств
та організацій Міністерства охорони
здоров’я
1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я щодо
реорганізації державних наукових установ, підприємств та організацій «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я
України», «Український науково-дослідний протичумний інститут імені
І. І. Мечнікова Міністерства охорони здоров’я України», «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Міністерства охорони
здоров’я України», «Український центр наукової медичної інформації та
патентно-ліцензійної роботи», «Державний науково-дослідний центр з
проблем гігієни харчування Міністерства охорони здоров’я України» і «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства
охорони здоров’я України» шляхом приєднання їх до державної установи
«Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України».
2. Міністерству охорони здоров’я в установленому порядку:
здійснити заходи, пов’язані з реорганізацією зазначених наукових установ, підприємств та організацій;

виклики до суду



у зв’язку із зазначеною реорганізацією забезпечити збереження наукових об’єктів «Колекція штамів рикетсій та арбовірусів Львівського науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни» і «Колекція штамів
мікроорганізмів Українського науково-дослідного протичумного інституту
імені І. І. Мечнікова», що становлять національне надбання.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
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ПОСТАНОВА
від 14 грудня 2015 р. № 1065
Київ

Про внесення зміни до пункту 14
Порядку переміщення товарів у пунктах
пропуску через державний кордон,
що розташовані на території морських портів
України, під час контейнерних перевезень
у прямому змішаному сполученні
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміну до пункту 14 Порядку переміщення товарів у пунктах
пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських
портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному
сполученні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2
квітня 2009 р. № 320 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 26, ст. 870;
2015 р., № 59, ст. 1936), виключивши абзац третій.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

оголошення



виклики до суду

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача Бондаренко Наталію Миколаївну, місце проживання за адресою: м. Київ, вул.
Драгоманова, 23-А, кв. 95, в судове засідання, яке відбудеться 29 лютого 2016 року о 10.30 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А,
каб. 124, для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом
Бондаренка Петра Михайловича до Бондаренко Наталії Миколаївни,
третя особа: Дарницький районний відділ ГУ Державної міграційної
служби України в м. Києві про визнання особи такою, що втратила
право на користування житлом.
При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки
його до суду справа може бути розглянута за його відсутності.
Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Білоуса Віктора Петровича про те, що Жовтневим районним судом
м. Дніпропетровська (суддя Демидова C.O.) у судовому засіданні
03 грудня 2015 року винесено заочне рішення по цивільній справі
№ 183/3945/15-ц, 2/201/4156/2015 за позовом Ганжий Олени Миколаївни до Білоуса Віктора Петровича про стягнення коштів, яким
позовні вимоги задоволено частково. Стягнуто з Білоуса Віктора
Петровича на користь Ганжий Олени Миколаївни 131 087,13 грн. –
інфляційні витрати за період з вересня 2014 року по травень 2015
року, та 696,09 грн. – 3% річних від суми боргу за період з 26 серпня 2014 року по 12 травня 2015 року. Стягнуто з Білоуса Віктора
Петровича на користь Ганжий Олени Миколаївни сплачений останньою судовий збір у розмірі 1 317, 83 грн. В іншій частині позовних
вимог відмовлено. Рішення суду набирає законної сили в порядку,
передбаченому ст. 223 ЦПК України.
Суддя В.В. Даниленко
Суддя Демидова С.О.

Решетилівський районний суд Полтавської області викликає Рябчун
Аллу Іванівну, останнє відоме місце проживання: село Демидівка Решетилівського району Полтавської області, як відповідача у справі №
2/546/312/15 546/713/15-ц за позовом ПАТ КБ «Альфа-банк» до Рябчун
Алли Іванівни про стягнення заборгованості (головуючий – суддя Беркута
Л.Г.).
Судовий розгляд справи призначено о 08 годині 15 хвилин 29 січня
2016 року в приміщенні Решетилівського районного суду Полтавської області за адресою: селище Решетилівка, вулиця Леніна, 24 Полтавської області.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення про причину своєї неявки буде проведено заочний розгляд справи.
Одночасно Решетилівський районний суд роз’яснює відповідачеві Рябчун Аллі Іванівні, що вона може ознайомитися з матеріалами справи та
отримати копію позовної заяви і додатків до неї в приміщенні Решетилівського районного суду, подати до суду свої заперечення проти позову та
усі наявні в неї докази на підтвердження цих заперечень.

Суддя О.М. Мигович

Голова суду Л.Г. Беркута

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська,
39А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
до Туболєва Романа Вікторовича про стягнення боргу за
кредитним договором. Відповідач у справі Туболєв Роман
Вікторович, 1978 року народження, офіційно зареєстрований за адресою: м. Авдіївка Донецької області, вул. Корольова, 11/188, викликається на 29 січня 2016 року о 09.00
год. до суду, каб. № 1, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.
Суддя Тітова Т.А.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє Матвейчука Євгена Олександровича, Матвейчук Єлізавету Миколаївну, Матвейчук Олесю Олександрівну, що справу за
апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» на заочне рішення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 18 серпня 2015 року по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» до Матвейчука Євгена Олександровича, Матвейчук Єлізавети Миколаївни, Матвейчук Олесі Олександрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, звернення стягнення
на предмет іпотеки, відкладено до розгляду в Апеляційному суді
Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Харківська, 13, об 11 год. 30 хв. 12 січня 2016 року.
У разі неявки сторін у судове засідання, справа буде розглянута за їх відсутності.
Суддя В.В. Рудь

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Гончаренка Валерія
Дмитровича, останнє відоме місце реєстрації
якого: АР Крим, м. Бахчисарай, вул. Фрунзе,
48, кв. 103, та третю особу, яка не заявляє
самостійних вимог на предмет спору, Фермерське господарство «Садове-2011», місце
знаходження якого: АР Крим, Бахчисарайський район, с. Каштани, вул. Леніна, 1-а, в
судове засідання на 20.01.2016 року об 11
год. 00 хв. на розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» в особі уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на здійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «Дельта
Банк» Кадирова Владислава Володимировича до Гончаренка Валерія Дмитровича,
третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору, Фермерське господарство «Садове-2011» про стягнення боргу
за кредитним договором, яке відбудеться в
приміщенні суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна,
14А, кабінет № 27.
Наслідки неявки в судове засідання передбачені статтями 169, 170 ЦПК України.
Суддя Н.В. Антонова

сою: м. Рахів, вул. Шевченка, 52 Рахівського р-ну Закарпатської
області, зареєстрованого в м. Київ, по цивільній справі
№ 305/1934/15-ц за позовом Ворохта Надії Іванівни, Ворохта
Віктора Івановича до Яремчука Романа Івановича, Думена Василя Васильовича, 3-тя особа: Рахівська міська рада про усунення перешкод у користуванні власністю шляхом зобов’язання
вчинити певні дії.
Справа призначена до розгляду на 12 січня 2016 року о 13
годині 00 хвилин за адресою: м. Рахів, вул. Карпатська, № 15.
Просимо з’явитися до суду у вищевказаний день та час. В
разі неявки відповідача, буде винесена ухвала про заочний розгляд справи або справа буде розглядатися за наявними матеріалами.
Суддя Тулик І.І.

відома адреса проживання: 04123, м. Київ, вул.
Червонопільська, буд. 11/13, кв. 58, як відповідача
по справі № 758/8748/15-ц за позовом Волошина
Михайла Івановича до Волошиної (Фредеріги)
Марії Василівни про визнання особи такою, що
втратила право користуванням жилим приміщенням, засідання призначено на 12 січня 2016 року
о 14.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. 10, під головуванням судді Л.О. Трегубенко.
З опублікуванням оголошення про виклик до
суду відповідач вважається повідомленим про
день, час та місце розгляду справи і в разі неявки
до суду справа може бути розглянута за його відсутності.

Бучацький районний суд Тернопільської обл. викликає в судове заПублічне акціонерне товариство
сідання як відповідачів:
«Українська залізниця»
Ільницького Олександра Романовича, місце перебування якого не- в особі виробничого підрозділу «Енергозбут» регіональної філії
відоме, останнє місце проживання: с. Броварі Бучацького району Тер- «Південна залізниця» повідомляє споживачів електричної енергії
нопільської області, та Крушельницьку Оксану Остапівну, місце
про зміну рахунків для оплати:
перебування якої невідоме, останнє місце проживання: вул. 15 квітня,
- за активну електроенергію, перевищення договірних величин:
буд. 31, кв. 154, м. Тернопіль по справі за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКСПАТ «Укрзалізниця»
БАНК» до Ільницького Олександра Романовича та Крушельницької ОкРахунок
зі
спеціальним
режимом
використання
сани Остапівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено о 10 год. 00 хв. 24 грудня 2015 року в №26037300554334
Філії – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк»
приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за адМФО 351823, ЄДРПОУ 40075815
ресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Від- за реактивну електроенергію, пеню:
повідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
ПАТ «Укрзалізниця»
докази. У разі неявки, відповідачі повинні повідомити суд про причини.
У разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто за їх відПоточний рахунок №26004300554334
сутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.
Філії – Харківське обласне управління АТ «Ощадбанк»
Суддя Гордєєв В.О.
МФО 351823, ЄДРПОУ 40075815

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє Ірпінську міську державну лікарню ветеринарної медицини та начальника Ірпінської міської
державної лікарні ветеринарної медицини Бісюка Василя Васильовича, що цивільна справа за позовом Кадури Олексія Івановича до Ірпінської міської державної
лікарні ветеринарної медицини, Києво-Святошинської
державної лікарні ветеринарної медицини, третя особа
- начальник Ірпінської міської державної лікарні ветеринарної медицини Бісюк Василь Васильович, про скасування наказу про звільнення та поновлення на роботі,
призначена слуханням на 30 грудня 2015 року oб 11
год. 00 хв. у приміщенні Києво-Святошинського районного суду Київської області за адресою: вул. Мельниченка, 1, м. Київ.
Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи буде
проведено у вашу відсутність.

вважати
недійсними
з 29.11.2015 р.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області
повідомляє, що 10 грудня 2015 року було ухвалено заочне рішення по цивільній справі за позовом Москворецької Юлії Олександрівни до Москворецького Андрія
Станіславовича про стягнення аліментів на утримання
малолітньої дитини та жінки, з якою проживає дитина,
яким позовні вимоги задоволено та з Москворецького
Андрія Станіславовича на користь Московерцької Юлії
Олександрівни стягнуто аліменти на утримання Москворецького Владислава Андрійовича в розмірі 1/4 частини
його доходів, але не менше 30% прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку, починаючи з 15.07.2015
року та до досягнення дитиною повноліття, стягнуто аліменти на утримання дружини на користь Москворецької
Юлії Олександрівни в розмірі 1/4 частини всіх видів його
доходів починаючи з 15.07.2015 року та до досягнення
дитиною трирічного віку, тобто до 07 квітня 2017 року,
та стягнуто з Москворецького Андрія Станіславовича на
користь УДКСУ у м. Тернівка Дніпропетровської області
судовий збір у сумі 974 грн. 40 коп., а також було ухвалено заочне рішення по цивільній справі за позовом
Москворецької Юлії Олександрівни до Москворецького
Андрія Станіславовича про розірвання шлюбу, яким позовні вимоги задоволено та шлюб між Москворецьким
Андрієм Станіславовичем та Москворецькою Юлією
Олександрівною, зареєстрований відділом державної
реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби
Кіровського міського управління юстиції у Луганській
області 05 жовтня 2013 року, актовий запис № 132, –
розірвано та стягнуто з Москворецького Андрія Станіславовича на користь Москворецької Юлії Олександрівни
судовий збір у сумі 243 грн. 60 коп.
Дане оголошення вважається належним повідомленням та відповідачеві роз’яснюється його право згідно зі
ст. 228 ЦПК України звернутися до суду з заявою про
перегляд заочного рішення протягом 10 днів з дня опублікування цього оголошення.

Суддя І.П. Пономаренко

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, що вважаються втраченими наПодільський районний суд м. Києва викликає
Рахівський районний суд викликає як відповідача Думена Ваступні бланки: обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників силя Васильовича, останнє відоме місце проживання за адре- Волошину (Фредерігу) Марію Василівну, остання

наземних транспортних засобів: серія АІ: 7978413, 6366099, 7447665, 7467920, 7474934,
7984716, 7467991, 3826433, 1334970, 5979105,7970689, 7471398, 7467916-7467917,
8003700-8003701; серія АЕ: 3212763; серія АС: 323711, 9683962; Зелена Картка Білорусь,
Молдова, Росія: 10503495, 11263068, 11277961, 10881460, 11269659, 11284711, 11261227,
11257647, 11257650, 11257652, 10628449, 11257716, 11286280-11286281, 1128627311286274; Зелена Картка Європа, Росія: 9645860, 10200031, 10204089, 10494012, 10850227,
10491900, 11245216, 11245225; добровільне страхування відповідальності за оплату наданих
послуг під час поїздки за кордон: 1976251, 1986550, 1986724, 1878568, 1942248, 1983720,
1983726, 1983732, 1983748, 1954011, 1969199, 1981889, 1915770, 1915775, 1959820,
1959840, 1952945, 1952970, 1959438, 1985078, 1985085, 1980059, 2057498, 2073431,
1964108, 2015785, 1930706, 1930723, 1930733, 2055326, 2132045, 2106378, 2181558,
2132359, 2132362, 2051491, 2065402, 2065418, 2065112, 1750773, 1969319, 1755845,
1969190, 1991570, 1991684, 1949046, 1957855, 1957928, 1957974, 1957976, 1966832,
1966870, 1898843, 2076744, 1990881, 1958313, 2048591, 2048593, 1954649, 1965435,
1942244-1942246, 1929362-1929364, 1898425-1898427, 1970935-1970936, 19641201964121, 2073274-2073281, 1995937-1995938, 1958912-1958914, 2130205-2130209,
1774922-1774924, 2015158-2015159, 2106380-2106381, 1606597-1606600, 19920191992021, 1949136-1949140, 1966069-1966073, 1958036-1958037, 1949061-1949065,
2076888-2076890, 1958315-1958316, 2029204-2029207, 2048575-2048576, 20485952048601, 1947968-1947969.

Втрачені документи
на ім’я Осадчого Андрія Андрійовича, а
саме: паспорт громадянина України, закордонний паспорт,
ідентифікаційний
код; оригінал свідоцтва на право власності на квартиру на
ім’я Осадчого А.А. та
Осадчої В.А.,

Повідомлення

ТОВ «ТриМоб»

Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб» з
30.12.2015 вносить зміни у тарифи (тарифні
плани) «Бізнес-Інтернет XS», «Бізнес-Інтернет S», «Бізнес-Інтернет М», «Бізнес-Інтернет
L» для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Із детальною інформацією про внесені
зміни можна ознайомитись в місцях продажу послуг ТОВ «ТриМоб» або на
сайті www.3mob.ua. Отримати інформацію
можна також за телефоном Контакт-центру
Суддя Л. О. Трегубенко 0-800-50-11-88.
Літинський районний суд викликає як відповідача Демця Павла Петровича, смт Літин,
вул. Фабріціуса, 30, каб. № 3, для участі в
розгляді справи за позовом ПАТ «Альфабанк» до Демця Павла Петровича про стягнення заборгованості на 29.12.2015 року о
10.00 годині.
У разі неявки Демця П.П. справу буде розглянуто на підставі наявних доказів.

Суддя Т. В. Дубас

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

Суддя Білик Н. В.

23 грудня 2015 року, середа, № 240
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реклама. оголошення
Попаснянський районний суд Луганської області викликає відповідача Омельяненка Миколу Митрофановича, який мешкає за адресою: Луганська область,
Попаснянський район, с. Голубівське, вул. Пржевальського, б. 23, кв. 1, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Фермерського господарства «Віктор»
до Омельяненка Миколи Митрофановича про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 11 січня 2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Мостиський районний суд Львівської області
(81300, м. Мостиська, вул. Грушевського, 1/9 Львівської області, тел.(факс) (234) 4-12-37) по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Качмарик Галини Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
викликає в судове засідання на 16 год. 30 хв.
30.12.2015 року відповідачку Качмарик Галину Іванівну, 30.09.1973 року народження, уродженку та зареєстровану за адресою: с. Костильники
Мостиського району Львівської області.
Суддя Я. Є. Стецик

Київський районний суд м. Одеси викликає Шевкопляса Олександра Юрійовича як відповідача по
цивільній справі №520/12308/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 29 січня 2016 року
об 11.30 годині в приміщенні Київського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська,
3-б, кабінет 244.
Відповідач у разі неявки в судове засідання має
повідомити суд про причини своєї неявки. У разі неявки відповідача в судове засідання суд вправі розглянути справу за його відсутності.
Суддя П. А. Прохоров

В провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа № 310/8123/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Надра» до Будилко Поліни Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 06.01.2016 року о 10.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 402, суддя Черткова Н.І., тел. 3-61-94.
Суд викликає як відповідача Будилко Поліну Олександрівну.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідача Марієвського Сергія Вікторовича (91000, м. Луганськ,
кв-л Гаєвого, б. 20, кв. 31) по цивільній справі
№409/3355/15-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк» про
стягнення предмету застави.
Судове засідання відбудеться 28.12.2015 року (резервна дата 30.12.2015 p.) о 09.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Суддя Третяк О. Г.

В провадженні Шевченківського районного суду м.
Києва знаходиться цивільна справа № 761/15015/15-ц
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПЛАНЕТА ЖИТЛО-СЕРВІС» до Аузінг Світлани Василівни про стягнення боргу за надання послуг.
Розгляд справи призначено на 28.01.2016 року об
11.30 год. у Шевченківському районному суді м. Києва,
каб. № 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А).
Суд викликає Аузінг Світлану Василівну як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде
розглядатися за наявними в ній доказами.

Святошинський районний суд м. Києва, у зв’язку
з розглядом цивільної справи № 2/759/5345/15 за
позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Євтодій Галини Василівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором
викликає як відповідача Євтодій Галину Василівну в
судове засідання, яке відбудеться 20 січня 2016 року
о 09 год. 20 хв. в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва за адресою: 03148, м. Київ,
вул. Якуба Коласа, 27-А, зал с/з № 9.
У разі повторної неявки відповідача справа буде
розглянута за відсутності останнього.
Суддя О.Ф. Сирбул
Суддя Н.Г. Лопатюк

Вільнянський районний суд Запорізької області викликає як відповідача Сатулу Євгенія Вікторовича у
судове засідання в цивільній справі № 314/3364/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Сатули Євгенія Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке призначене о 10.00 год. 28 грудня
2015 року і відбудеться у приміщенні Вільнянського
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4.
Суддя Надворна О.С.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання на 09.00 годину 6 січня
2016 року до суду (Запорізька область, м. Токмак,
вул. Леніна, 28, каб. №10) Святуха Івана Євгенійовича, 11.01.1990 р.н., який проживає за адресою:
Донецька область, Старобешівський район, смт
Новий Світ, вул. Енергетична, 2, кв. 17, як відповідача у цивільній справі за позовом Святуха Тетяни
Вікторівни до Святуха Івана Євгенійовича про розірвання шлюбу. В разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута в його відсутність за наявними в ній доказами.
Суддя А. В. Архипенко
Суддя Ушатий І. Г.
Суддею Бердянського міськрайонного суду Прінь
І.П (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. № 302) 12 січня 2016 року о 09 годині 00 хвилин
буде розглядатися цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Колеснікова Анатолія Анатолійовича, Тітової Ольги
Федорівни про солідарне стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Явка відповідачів Колеснікова А.А., Тітової О.Ф. у
справі обов’язкова. У разі їхньої неявки справа буде
розглянута за відсутності відповідачів за наявними
в ній матеріалами.
Суддя Н. І. Черткова
Суддя І. П. Прінь

Суддя А. А. Осаулов

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тінькова Андрія Леонідовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/3493/15-ц за
позовом Дементьєвої Вікторії Петрівни до Тінькова
Андрія Леонідовича, третя особа: Тінькова Євгенія
Андріївна про стягнення аліментів на повнолітню дитину, що відбудеться 29.12.2015 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 O.M. Попова

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача Боєва Олександра Вікторовича, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Леніна, 19, кв. 21. Вам
необхідно 25 січня 2016 року о 15.00 год. з’явитися до
Дарницького районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 222, на розгляд цивільної
справи за позовом Боєвої Віти Василівни до Боєва Олександра Вікторовича, третя особа: Служба у справах дітей
Дарницької в м. Києві РДА про позбавлення батьківських прав.
У разі неявки відповідача до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням, а дану справу
буде розглянуто без вашої участі.

Святошинський районний суд м. Києва, у зв’язку
з розглядом цивільної справи № 2/759/5351/15 за
позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Кітаєвої Ольги Владиславівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
викликає як відповідача Кітаєву Ольгу Владиславівну
в судове засідання, яке відбудеться 25 січня 2016
року о 09 год. 40 хв. в приміщенні Святошинського
районного суду м. Києва за адресою: 03148, м. Київ,
вул. Якуба Коласа, 27-А, зал с/з № 9.
У разі повторної неявки відповідача, справа буде
розглянута за відсутності останнього.
Суддя Н.Г. Лопатюк

Вільнянський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Шкоду Яну Анатоліївну у судове засідання в цивільній справі № 314/3494/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Шкоди Яни Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке призначене о 09.45 год. 28 грудня
2015 року і відбудеться у приміщенні Вільнянського
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 4.
Суддя Надворна О.С.

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
03.02.2016 року о 09 год. 00 хв. як відповідача Крупчинського Андрія Вікторовича по справі за позовом
Сарп Арслана до Крупчинського Андрія Вікторовича
про стягнення боргу.
Відповідач викликається у судове засідання, у разі
його неявки справа розглядатиметься у його відсутність.
Суддя Рибак М.А.

Київський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Іванченкова Петра Миколайовича у справі
№ 520/13463/15-ц за позовом Іванченкова В’ячеслава Сергійовича до Іванченкова Петра Миколайовича, третя особа: Київський районний відділ
Головного управління Державної міграційної служби
в Одеській області про визнання особи такою, що
втратила право користування квартирою.
Судове засідання відбудеться 26.01.2016 р. о 14
годині 15 хвилин у судді Луняченка В.О. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.
Суддя В.О. Луняченко

Макарівський районний суд Київської області викликає як відповідача Срочинського Ярослава Анатолійовича та як третю особу ТОВ «КВОРУМ АВТО»
по цивільній справі за позовом AT «Банк Фінанси та
Кредит» про звернення стягнення в судове засідання
на 06 січня 2016 року о 14.00 годині.
Адреса суду: Київська область, смт Макарів, вул.
Фрунзе, 35; суддя – Устимчук М.Ю.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170
ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.
Суддя Устимчук М.Ю.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знаходиться цивільна справа за позовом Капштика Івана Марковича до Топала Олексія Олексійовича про
усунення перешкод у користуванні майном.
Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як відповідача по вказаній справі Топала Олексія Олексійовича, остання відома адреса проживання: Київська
область, Броварський район, с. Зазим’я, вул. Деснянська,
17. Розгляд даної справи повторно відкладено на 11 год. 00
хв. 15 січня 2016 року та відбудеться у приміщенні суду за
адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 215. Суд попереджає, що у випадку повторної неявки дана справа буде
розглянута за відсутності відповідача за наявними в справі
матеріалами з постановленням заочного рішення.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Кропачеву Яну Олександрівну про те, що
судовий розгляд цивільної справи за позовом Комунального
підприємства «Затишок» до Кропачевої Яни Олександрівни,
третя особа: Первомайська міська рада Миколаївської області про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, призначений на
28.12.2015 року о 10.00 год. У вказаний час відповідачу необхідно з’явитись з паспортом до суду за адресою: вул. К.
Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області.
У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та постановлене заочне рішення.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Долженка Віктора Сергійовича (останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Медової Печери, 11/55) як
відповідача у судове засідання по цивільній справі
2/463/1747/15 за позовом Мирович Наталії Астеріївни до
Долженка Віктора Сергійовича про розірвання шлюбу,
що відбудеться 15 січня 2016 р. о 12 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого,
16, зал судових засідань № 8.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Н.П. Маценко

Суддя Д.А. Паньков

Суддя Лакомська Ж.І.

Залізничний районний суд м. Львова викликає Гончара Сергія Павловича, Гончар Ольгу Миколаївну, Гончара Ігоря Сергійовича, Гончара Сергія Сергійовича як
відповідачів по справі за позовом Гончар Людмили Іванівни до Гончара Сергія Павловича, Гончар Ольги Миколаївни, Гончара Ігоря Сергійовича, з участю третьої
особи: Гончара Павла Андрійовича про визнання такими, що втратили право користування, об 11 год. 50
хв. 11 січня 2016 року за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери, 3, каб. 10.
У випадку неявки відповідачів у судове засідання на
вказану дату, розгляд справи буде проведений за їх відсутності.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Літвінчука Віталія Степановича (останнє відоме
місце реєстрації: АР Крим, м. Севастополь, вул. Н. Музики,
94-а, гуртожиток) по цивільній справі провадження
№ 2/756/5864/15, унікальний № 756/12127/15-ц за позовом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський банк
розвитку» Міхна Сергія Семеновича до Літвінчука B.C. про
стягнення заборгованості за кредитним договором, в судове засідання на 08 лютого 2016 року о 10 год. 00 хв.
Наслідки неявки в судове здавання передбачені ст. 169
ЦПК України.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5)
розглядає
цивільну
справу
№
219/3701/15-ц;
2/219/1860/2015 за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк»
до Щокіна Олександра Євгеновича.
Відповідач по справі: Щокін Олександр Євгенович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Ювілейна, б. 107, кв.
23) викликається на 28 грудня 2015 року о 10 годині 00 хвилин до суду, каб. 212, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Фрунзенський районний суд м. Харкова повідомляє,
що 11 грудня 2015 року був частково задоволений позов
по цивільній справі за позовом Бережної Валентини Іванівни, Баран Анастасії Олексіївни до Барана Івана Богдановича, Фрунзенського РВ у місті Харкові ГУ ДМС
України в Харківській області про визнання особи такою,
що втратила право користування житлом, та зняття з реєстраційного обліку, яким Барана Івана Богдановича визнано таким, що втратив право користування квартирою
54, буд. №6 по вулиці Межлаука у м. Харкові.
Баран Іван Богданович має право протягом 10 днів з
дня отримання рішення подати суду заяву про його перегляд.

Суддя Румілова Н.М.

Суддя М.М. Маринченко

Суддя О. П. Харченко

Суддя О. В. Горпинич

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області викликає Сіра Людмилу Олександрівну, 28
січня 1959 року народження, як відповідача в судове засідання по справі за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Сіра Людмили Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 5 січня 2016 року
о 10.00 год. у приміщенні Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області за адресою:
16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 57-А.
Суддя В. П. Олійник

Приморський районний суд м. Одеси викликає

Суддя Н. А. Ільченко

Троїцький районний суд Луганської області викликає в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду 28 грудня 2015 року об 11 годині 10
хвилин, як відповідача Лисяка Артема Анатолійовича
по цивільній справі № 433/2065/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Лисяка Артема Анатолійовича про
стягнення кредитної заборгованості.
У разі неявки Лисяка Артема Анатолійовича судове засідання буде проведено без участі останнього
в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України.
Суддя Суський O. I.

Троїцький районний суд Луганської області викликає в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду 28 грудня 2015 року об 11 годині 30
хвилин, як відповідача Агапову Тетяну Василівну по
цивільній справі № 433/2062/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Агапової Тетяни Василівни про
стягнення кредитної заборгованості.
У разі неявки Агапової Тетяни Василівни судове
засідання буде проведено без участі останньої в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України.
Суддя Суський O. I.

Соломї’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 10) викликає на 14.00
год. 21.01.2016 року Карпова Никифора Семеновича
як відповідача по цивільній справі за позовом Єгоренкова Сергія Валентиновича до Карпова Никифора Семеновича про стягнення заборгованості за
договором позики.
При цьому повідомляємо, що в разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки суд вирішує справу
на підставі наявних у ній даних.
Суддя В. В. Лазаренко

Апеляційний суд Черкаської області викликає в
судове засідання як відповідача Губенка Олександра
Івановича, вул. Ільїна, буд. 222/1, кв. 21, м. Черкаси,
по цивільній справі за позовом Квартирно-експлуатаційного відділу м. Біла Церква до Губенка Олександра Івановича про визнання особи такою, що
втратила право користування житлом.
Засідання відбудеться 29 грудня 2015 року о 09
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316.
Явка обов’язкова. У випадку неявки справа розглядатиметься без участі відповідача.
Суддя Л. В. Нерушак

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Калініної
Ірини Вікторівни (договір №182А110140130001) про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
місце проживання невідомо, викликається на 28.01.2016
року об 11.00 годині до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Чинчеву Світлану Ігорівну, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Ш.Алейхема, 12,
кв. 197, у судове засідання, яке призначене на
02.02.2016 року о 14 год. 15 хв., для розгляду справи
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Чинчевої С.І. про
стягнення заборгованості. Адреса суду: м. Київ, пр.
Маяковського, 5-в, каб. 34.
Суддя Грегуль О. В.

Красулю-Ярошенко Діану Юріївну в судове засідання
по цивільній справі № 522/20407/14-ц як відповідача
за позовом AT «Дельта банк» до Красулі-Ярошенко
Д.Ю. про стягнення заборгованості, яке відбудеться
о 12.30 год. 27.01.2016 р. за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33.

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

Суддя Літовка В. В.
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НА ЛІД ЗАПРОШУЮТЬСЯ. У січні наступного року до Братислави представляти Україну на черговій європейській
першості з фігурного катання поїдуть
новоспечені чемпіони країни у танцях на
льоду Валерія Гайструк та Олексій Олійник (на знімку ліворуч), серед чоловіків
— Іван Павлов (на знімку праворуч), серед жінок — володарка національного
«срібла» Анна Хниченкова.
Анна Хниченкова потрапила до заявки чемпіонату Європи через те, що чемпіонка країни Анастасія Гожва за віком
на першість континенту ще не проходить. На жаль, у змаганнях спортивних
пар Україна представлена не буде.
Утім президія національної федерація фігурного катання на ковзанах не
лише затвердила склад на змагання у
Словаччині, спираючись на результати
чемпіонату України, що відбувся 18-19
грудня у Києві, а й дала завдання спортсменам — виступити не гірше, ніж це
зробили наші представники рік тому в
Стокгольмі.

У кожної ляльки-мотанки є душа
ВИСТАВКИ. Понад двісті прадавніх оберегів
Фото прес-служби Харківської міськради

иконані у традиційному та авторських стилях роботи майстриньлялькарок
захоплюють
відвідувачів не лише самобутністю, навертаючи їх до
наших джерел, а й засвідчують незгасаючий інтерес
до цього споконвічного виду українського мистецтва.
Адже їхні вироби — це не
лише ляльки, з якими з дитинства зріднюються їх
господарі, а й один із найголовніших та найбільш
дужих оберегів. Окрім того,
як стверджує куратор виставки Оксана Крикунова,
кожна
лялька-мотанка
уособлює цілий образ зі
своєю історією, а часто й з
долею людини. А ще —
кожна лялька є обереговою
або обрядовою. «Тобто наші
предки використовували
ляльки в обрядах, і протягом усього календарного
року, календарного циклу
кожна лялька мала свою
роль і свої функції», — говорить Оксана.
За задумом організаторів виставковий проект
спрямований на реконструкцію українського народного костюма, репрезентацію автентичних жіночих образів, відтворення
обрядів і звичаїв традиційної української культури.
Традиційні ляльки-мотанки, лялькові композиції,

В

Придивися: може, і твій оберіг чекає тебе на виставці

народні іграшки, етнічні
ляльки в авторських інтерпретаціях презентують в
обласному організаційнометодичному центрі культури і мистецтва не лише
кращі майстрині Слобожанщини, а й вихованці
гуртків і студій декоративно-прикладного мистецтва
Харківщини.
Майстриня Вікторія Мусатова свято вірить в те,
що її творіння, як і вироби
колег, мають здатність відтягувати весь негатив від
своєї господарки. «Отож,
— твердить вона, — з

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

лялькою необхідно розмовляти, робити їй подарунки. Можна класти грошики, зернята, овечу
шерсть, а якщо, не дай Боже, захворієте, то своєму
оберегові необхідно покласти гілочку якоїсь лікарської рослини, яку після одужання неодмінно
треба викинути». Вікторія
також переконана, що
кожній ляльці необхідно
дати ім’я.
Владислава Манн із Нової Водолаги кілька років
не тільки сама виготовляє
ляльки-мотанки, а й на-
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Суми «розрулюють»
транспортну проблему

зібрала в Харкові обласна експозиція «Витоки»
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 24 ГРУДНЯ

вчає цього дітей у місцевій
школі мистецтв. Вона каже, що своїми роботами
хоче донести до людей: у
кожної ляльки-мотанки є
душа.
Презентуючи доробок,
дівчина пояснює свій творчий задум: чому ж її мотанка у масці? А для того,
виявляється, щоб, знявши
маску, кожен зміг побачити, що в ляльки є оченята,
обличчя, а придивившись
глибше й прислухавшись
до власного внутрішнього
голосу з минувшини, раптом усвідомити, що є в цьому рукотворному диві
особлива душа.
На запитання, чому серед ляльок-мотанок жіночі
образи переважають над
чоловічими, майстрині в
один голос не без власної
гордості відповідають, що
інакше й бути не може, адже українська жінка споконвіків була і залишається охоронницею домашнього вогнища і захисницею.
Охочих споглянути, а то
й придбати творіння майстринь і взяти участь у
майстер-класі з виготовлення
ляльок-мотанок
виявилося стільки, що організатори оголосили попередній запис. Проте, гадаємо, до 28 січня, коли
експозиція згорнеться, її
зможуть відвідати всі зацікавлені харків’яни і гості
міста.

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ. Напередодні Нового року
обласний центр на Пслі одержав ще два новеньких тролейбуси
компанії «Богдан-Моторс». Найближчими днями до міста мають надійти ще 3 тролейбуси, тож міський комунальний транспортний парк протягом нинішнього року вдасться оновити загалом на 12 одиниць.
Як повідомив Сумський міський голова Олександр Лисенко,
таким чином місцева влада планомірно втілює програму забезпечення міста комунальним транспортом, що розрахована
на три роки.
Так, на 2016-й у міському бюджеті закладено кошти на придбання ще 10 тролейбусів і 7 автобусів, завдяки чому вдасться
оновити комунальний пасажирський парк щонайменше на 2025 відсотків. Якщо сьогодні з урахуванням вже одержаного
транспорту є 66 тролейбусів, то завдання мінімум становить
75. Загалом же, аби повністю зняти з порядку денного питання
пасажирських перевезень, Суми повинні мати не менше ніж
100 тролейбусів.
Паралельно з придбанням нового рухомого складу місто
розраховує на проведення капітального ремонту наявного
транспорту. Так, протягом 2015 року вдалося «реанімувати»
два тролейбуси «Сумчанин» і «Доброволець». Якщо наступний
бюджетний рік дозволятиме, то розпочата робота неодмінно
активізується.
Загалом городяни відзначають, що останнім часом проблема
пасажирських перевезень поступово «розрулюється». Якщо раніше її намагалися вирішити за рахунок насамперед приватних
перевізників, то нині акцент змістився у бік комунальних коліс.

оголошення
Вільнянський районний суд Запорізької області повідомляє Шапорєва
Руслана Олександровича, що 28 грудня 2015 року о 10 год. 30 хв. за адресою: зал судових засідань № 1, 70002, вул. Бочарова, 4, м. Вільнянськ,
Запорізька область, відбудеться судове засідання в цивільній справі за
позовом ПрАТ «Страхова компанія «АХА Страхування» до Шапорєва Руслана Олександровича як відповідача про стягнення в порядку регресу.
При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.
Суддя Надворна О. С.
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