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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2015 р. № 1089
Київ

Про внесення зміни в додаток 24
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
Внести зміну в додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 9
березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 2007 р., №
37, ст. 1455; 2013 р., № 35, ст. 1244), доповнивши примітку до додатка абзацом такого змісту:
«Посадові оклади працівників міжрегіональних територіальних органів
центральних органів виконавчої влади встановлюються за групою за оплатою
праці з урахуванням загальної чисельності населення областей, на територію
яких поширюється юрисдикція міжрегіонального територіального органу.».
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2015 р. № 1101
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування, але не раніше набрання чинності Законом України від 15 січня 2015 р.
№ 124-VIII «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1101
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 «Про
затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» (Офіційний
вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046; 2014 р., № 49, ст. 1291; 2015 р.,
№ 65, ст. 2155):
1) у вступній частині постанови слова і цифри «статті 14 Закону України
«Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» замінити словами і цифрою «статті 5 Закону України «Про технічні регламенти
та оцінку відповідності»;
2) у Технічному регламенті, затвердженому зазначеною постановою:
останній абзац пункту 2 викласти в такій редакції:
«Для цілей цього Технічного регламенту термін «національні стандарти»
вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про стандартизацію»,
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У провадженні Бердянського міськрайонного
суду Запорізької області знаходиться цивільна
справа за № 310/9720/15-ц за позовом Романової Ганни Володимирівни до Романова Сергія
Анатолійовича, третя особа: Орган опіки та піклування виконавчого комітету Бердянської міської ради про надання дозволу на тимчасовий
виїзд за межі України малолітньої дитини без
згоди та супроводу другого з батьків. Судовий
розгляд справи призначено на 06 січня 2016 року
о 09 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 501.
Суддя Петягін В. В. тел. (код 06153) 3-63-75.
Суд викликає Романова Сергія Анатолійовича
як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В
разі неявки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

оголошення



терміни «орган з оцінки відповідності», «ризик», «технічний регламент» —
у значенні, наведеному в Законі України «Про технічні регламенти та оцінку
відповідності», термін «лікарські засоби» — у значенні, наведеному в Законі
України «Про лікарські засоби».»;
3) у тексті Технічного регламенту слова «національний знак відповідності»
в усіх відмінках замінити словами «знак відповідності технічним регламентам» у відповідному відмінку.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 «Про
затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047; 2014 р. №
49, ст. 1291):
1) у вступній частині постанови слова і цифри «статті 14 Закону України
«Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» замінити словами і цифрою «статті 5 Закону України «Про технічні регламенти
та оцінку відповідності»;
2) у Технічному регламенті, затвердженому зазначеною постановою:
останній абзац пункту 2 викласти в такій редакції:
«Для цілей цього Технічного регламенту термін «національні стандарти»
вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про стандартизацію»,
термін «користувач» — у значенні, наведеному в Законі України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», терміни «орган з оцінки відповідності», «ризик», «технічний регламент» — у значенні, наведеному в Законі
України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», термін «лікарські
засоби» — у значенні, наведеному в Законі України «Про лікарські засоби».»;
3) у тексті Технічного регламенту слова «національний знак відповідності»
в усіх відмінках замінити словами «знак відповідності технічним регламентам» у відповідному відмінку.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 «Про
затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які
імплантують» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048; 2014 р., №
49, ст. 1291, № 53, ст. 1415):
1) у вступній частині постанови слова і цифри «статті 14 Закону України
«Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» замінити словами і цифрою «статті 5 Закону України «Про технічні регламенти
та оцінку відповідності»;
2) у Технічному регламенті, затвердженому зазначеною постановою:
останній абзац пункту 2 викласти в такій редакції:
«Для цілей цього Технічного регламенту термін «національні стандарти»
вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про стандартизацію»,
терміни «орган з оцінки відповідності», «ризик», «технічний регламент» —
у значенні, наведеному в Законі України «Про технічні регламенти та оцінку
відповідності», термін «лікарські засоби» — у значенні, наведеному в Законі
України «Про лікарські засоби».»;
3) у тексті Технічного регламенту слова «національний знак відповідності»
в усіх відмінках замінити словами «знак відповідності технічним регламентам» у відповідному відмінку.

єВРОПеЙСьКИЙ СУД З ПРАВ ЛюДИНИ ТА УКРАЇНА
СПРАВА «ПАВЛОВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF PAVLOV AND OTHERS v. UKRAINE)
(Заява № 8237/06 та 13 інших заяв)
Стислий виклад рішення від 05 листопада 2015 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) на надмірну
тривалість цивільного провадження та відсутність в національному законо-

виклики до суду

Новопсковський районний суд Луганської
області викликає Аграната Дмитра Наумовича як відповідача в судове засідання для
розгляду цивільної справи ЄУ№ 420/3223/15-ц
(провадження №2/420/2164/15) за позовом
ПАТ «АБ «Експрес-Банк» до Аграната
Дмитра Наумовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 5 січня 2016 року о
09 годині 00 хвилин (резервна дата судового
засідання — 12 січня 2016 р. о 09 годині 00
хвилин) у приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: Луганська область, смт Новопсков, вул. Леніна, 28.
У разі неявки на вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Заботін

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» повідомляє учасників Товариства, що 09 лютого 2016
року о 10 год. 00 хв. за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с. Кобижча, вул. Червонопартизанська, буд. 57 відбудуться чергові Загальні збори учасників Товариства.
Порядок денний Зборів:
1. Про затвердження річних результатів діяльності ТОВ «ЗУБР Чернігівщини»: звіту ТОВ
«ЗУБР Чернігівщини» за 2015 рік (в тому числі ДП «Товариство шанувальників природи Козелецького району»).
2. Про затвердження плану діяльності ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» на 2016 рік.
3. Про зменшення Статутного капіталу Товариства.
4. Про внесення змін і затвердження Статуту ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» в новій редакції.
5. Про уповноваження директора ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» Головатюка А.І. на підписання
нової редакції Статуту ТОВ «ЗУБР Чернігівщини».
6. Про надання повноважень директору ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» на здійснення всіх організаційних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту Товариства.
7. Про зменшення Статутного капіталу Дочірнього підприємства «Товариство шанувальників природи Козелецького району».
8. Про надання повноважень директору ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» Головатюку А.І. на виконання рішення загальних зборів Товариства щодо зменшення Статутного капіталу Дочірнього підприємства «Товариство шанувальників природи Козелецького району».
З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися за вищевказаною адресою.
Телефон для довідок 095-341-27-08.

Апеляційний суд Запорізької області викликає відповідачів: Гаран P. O., Гаран М. В. у судове засідання на 10 год.
00 хв. 13 січня 2016 року, м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд.
162, на розгляд апеляційної скарги ПАТ «ДельтаБанк» на
заочне рішення Приазовського районного суду Запорізької області від 25 вересня 2015 року у справі за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Гаран P.O., Гаран М.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Л. В. Пільщик
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРюВАНОГО
про здійснення спеціального досудового
розслідування
Підозрюваний Бурцев Володимир Євгенович,
18.04.1980 року народження, який мешкає за адресою: Донецька область, Артемівський район, с.
Опитне, вул. Київська, буд. 4, кв. 22, на підставі
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно
з’явитися 04.01.2016 року о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області (м.
Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 23, контактний телефон слідчого: (056)791-99-18) до старшого слідчого Зими Т.М. для допиту вас як підозрюваного
та ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження №22014040000000182 від 19.11.2014
року за ознаками кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 та
ч. 1 ст. 258-3 КК України.



давстві ефективних засобів юридичного захисту. У деяких заявах заявники
також скаржилися за іншими положеннями Конвенції.
Беручи до уваги схожість предмету заяв, Європейський суд вирішив розглянути їх одночасно в єдиному рішенні.
Європейський суд зазначив, що в групах справ «Світлана Науменко проти
України» (Svetlana Naumenko v. Ukraine, № 41984/98, від 09 листопада 2004
року) та «Єфименко проти України» (Efіmenko v. Ukraine, № 55870/00, від 18
липня 2006 року) він вже встановлював порушення щодо питань, аналогічних
тим, про які йдеться в даній справі.
З огляду на свою практику з вказаного питання, Європейський суд дійшов
висновку, що в даному випадку тривалість провадження була надмірною і не
відповідала вимогам «розумного строку». Європейський суд також зазначив,
що заявники не мали ефективного національного засобу юридичного захисту, за допомогою якого вони могли б подати скарги щодо тривалості провадження. Отже, було порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.
Щодо інших скарг заявників, Європейський суд дійшов висновку, що вони
не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи протоколами до неї.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО:
«1. Вирішує об’єднати заяви;
2. Оголошує прийнятними скарги заявників щодо надмірної тривалості цивільного провадження та відсутності в національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту, а решту скарг у заявах —
неприйнятними;
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.
4. Постановляє, що:
(a) держава-відповідач протягом трьох місяців має сплатити заявникам
суми, зазначені в таблиці, які мають бути конвертовані в національну валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що
діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

СПРАВА «ТОВ «ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН ОЙЛ»
ПРОТИ УКРАЇНИ» (CASE OF ZOLOTYY MANDARYN OYL,
TOV v. UKRAINE)
(Заява № 63403/13)
Стислий виклад рішення від 20 жовтня 2015 року
Заявник скаржився до Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції про захист прав
людини та основоположних свобод (далі – Конвенція), а також статтею 1
Першого протоколу на тривале невиконання рішення суду, ухваленого на
його користь.
22 липня 2015 року Європейський суд отримав лист Уряду, в якому було
зазначено, що заявник не бажає підтримувати свою заяву у зв’язку з підписанням 22 липня 2015 року декларації про дружнє врегулювання між заявником та Урядом, відповідно до якої Уряд України зобов’язався сплатити
кошти, присуджені заявнику ухвалою Господарського суду м. Києва від 12
травня 2009 року, якою змінено спосіб виконання рішення того ж суду від 21
квітня 2009 року.
10 серпня 2015 року Європейський суд отримав лист від представника заявника з підтвердженням того, що підприємство – заявник погодилось з умовами декларації про дружнє врегулювання спору.
Європейський суд дійшов висновку, що спір було вирішено у значенні підпункту «b» пункту 1 статті 37 Конвенції, та що повага до прав людини, визначених у Конвенції та протоколах до неї, не вимагає подальшого розгляду
заяви за пунктом 1 статті 37 (in fine).
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО:
«Вирішує вилучити заяву з реєстру справ.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

оголошення



ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРюВАНОГО
про здійснення спеціального досудового
розслідування
Підозрюваний Кришун Олександр Іванович,
20.02.1967 року народження, який мешкає за адресою: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Оборони, буд. 19, кв. 76, на підставі ст.ст. 133, 135,
297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися
04.01.2016 року о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу
УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 23, контактний телефон слідчого: (056)791-99-18) до старшого слідчого Зими
Т.М. для допиту вас як підозрюваного та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження
№22014040000000182 від 19.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3
КК України.

виклики до суду
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРюВАНОГО
про здійснення спеціального досудового
розслідування
Підозрюваний Українець Ігор Іванович,
24.12.1971 року народження, зареєстрований за
адресою: Донецька область, Добропільський
район, с. Шевченкове, вул. Космонавтів, буд. 2, на
підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 04.01.2016 року о 10 год. 00 хв.
до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 23, контактний телефон слідчого: (056)791-99-18) до
старшого слідчого Зими Т. М. для допиту вас як підозрюваного та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №22014040000000182 від
19.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14,
ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Лизько Тетяну
Олексіївну, останнє відоме місце проживання: смт Госте Донецької області, вулиця Железнодорожня, 3/1, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 2-о/727/296/13 за заявою Фенюк Ольги Анатоліївни, зацікавлена особа: Лизько Тетяна Олексіївна про встановлення
факту проживання однією сім’єю на 15 год. 00 хв. 5 січня 2016 року за
адресою: м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет № 5.
В разі неявки в судове засідання відповідача Лизько Тетяни Олексіївни, вказану справу буде розглянуто за її відсутності за наявними в
ній матеріалами.

Сколівський районний суд Львівської області викликає Колача Миколу Володимировича в судове засідання як відповідача у цивільній
справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до Колача Миколи Володимировича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 16 год. 30 хв. 01.02.2016 р. у приміщенні суду за адресою: м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8, Львівської області.
У випадку неявки відповідача Колача Миколи Володимировича
справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя О. Г. Літвінова

Суддя Ясінський Ю. Є.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Клименко Еліту Тимофіївну, Руденко Еліту Романівну на 13.01.2016
р. о 12 год. 00 хв. в зал судового засідання № 3, суддя Бар’як
А. С., на розгляд справи за позовом Шумаріної Раїси Василівни,
Буга Наталі Леонідівни до Савіцького Андрія Володимировича,
Савіцького Володимира Леонідовича, Петельки Олени Миколаївни, Клименко Еліти Тимофіївни, Руденко Еліти Романівни
про визнання розміру часток у спільній сумісній власності.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в судове засідання Безручко Сергія Олександровича (останнє відоме місце
проживання: Сумська область, Білопільський район,
с. Луцинівка) як відповідача по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства КБ «Приват-банк» до Безручко Сергія Олександровича про стягнення заборгованості.
Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно повідомити
суд. Засідання суду відбудеться 08.01.2016 року о 13.00 год.
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. 16, пов. 2.
Суддя М. М. Косолап

Новозаводський районний суд м. Чернігова повідомляє, що відкритий розгляд
справи за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Гончарова Юрія Михайловича, Кугук Юрія
Володимировича про стягнення заборгованості відкладено на 06 січня 2016 року о
09 год. 00 хв., під головуванням судді Деркач О. Г., в приміщенні суду за адресою:
м. Чернігів, вул. Мстиславська, 17, каб. 15, для участі в справі як відповідач викликається Гончаров Юрій Михайлович, 09.08.1959 р.н. (останнє відоме місце проживання: 14000, м. Чернігів, вул. Толстого, 134/3).
Одночасно повідомляє, що з опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності відомостей про причини неявки Гончарова Юрія Михайловича, повідомленого належним чином або причину буде визнано судом неповажною – суд
вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє судове рішення).

18.01.2016 року о 10.00 год. за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 4, ТОВ «Толк
консалтинг» проводить аукціон з продажу наступного товару:
Лот №1: легковий автомобіль Mercedes Benz G350 BLUETEC WDB4633461X217270,
дизель, колір чорний, об’єм 2987 куб. см, 2013 року випуску, запасне колесо відсутнє (в
наявності диск), державний номер: А047754, колеса DUNLOP, ліве заднє KUMHO, ключі
відсутні, автомобіль на обліку не перебуває, стартова ціна 1 031 400,99 грн з ПДВ. Попередньо оглянути товар можна у період з 04.01.2016 р. по 06.01.2016 р. з 10.00 до 16.00
год. за місцем його знаходження, а саме: м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 11/2. Для участі в
аукціоні необхідно сплатити реєстраційний внесок у розмірі 17 грн з урахуванням ПДВ
на р/р 26001010044478 в АБ «Південний», МФО 328209. Кінцевий строк прийняття заяв
до участі в аукціоні - 14.01.2016 року. Організатор митного аукціону ТОВ «Толк консалтинг» - адреса: м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 11/2, тел. 044-492-13-76. Час роботи: 10.00
- 17.00.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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реклама. оголошення
Оголошення про проведення аукціону №25-УМВБ
з продажу скрапленого газу на базі ПрАТ «УМВБ»
12.01.2016 р. о 16-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа» відбудеться аукціон №25-УМВБ з продажу скрапленого газу, який підлягає реалізації згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14р.
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
Ціна за 1
Обсяг,
тн, грн
що
К-сть
(без ПДВ
міститься лотів,
та
в одному одиниць
акцизного
лоті, тонн
податку)*

Стартова ціна
Загальодного лоту,
ний
грн (без ПДВ
обсяг,
та акцизного
тонн
податку)

Загальна
вартість, грн
(без ПДВ та
акцизного
податку)

Поз.

Продавець

Видобуток

1

ПАТ «Укрнафта»

Гнідинцівський ГПЗ

50

5

7 393,66

369 683,00

250

1 848 415,00

2

ПАТ «Укрнафта»

Гнідинцівський ГПЗ

100

4

7 393,66

739 366,00

400

2 957 464,00

3

ПАТ «Укрнафта»

Гнідинцівський ГПЗ

150

4

7 393,66

1 109 049,00

600

4 436 196,00

4

ПАТ «Укрнафта»

Гнідинцівський ГПЗ

20

5

7 393,66

147 873,20

100

739 366,00

5

ПАТ «Укрнафта»

Гнідинцівський ГПЗ

80

8

7 393,66

591 492,80

640

4 731 942,40

6

ПАТ «Укрнафта»

Гнідинцівський ГПЗ

100

5

7 393,66

739 366,00

500

3 696 830,00

7

ПАТ "Укрнафта"

Качанівський ГПЗ

20

18

7 393,66

147 873,20

360

2 661 717,60

8

ПАТ «Укрнафта»

Качанівський ГПЗ

200

14

7 393,66

1 478 732,00

2 800

20 702 248,00

9

ПАТ «Укрнафта»

Качанівський ГПЗ

20

26

7 393,66

147 873,20

520

3 844 703,20

10

ПАТ «Укрнафта»

Качанівський ГПЗ

200

19

7 393,66

1 478 732,00

3 800

28 095 908,00

11

ПАТ «Укрнафта»

Долинський ГПЗ

80

1

7 393,66

591 492,80

80

591 492,80

12

ПАТ «Укрнафта»

Долинський ГПЗ

200

7

7 393,66

1 478 732,00

1 400

10 351 124,00

Умови транспортування

залізницею:EXW - Гнідинцівський
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІ-ІІІ декади січня 2016 р.І-II декади лютого 2016 р.
залізницею:EXW - Гнідинцівський
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІ-ІІІ декади січня 2016 р.І-II декади лютого 2016 р.
залізницею:EXW - Гнідинцівський
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІ-ІІІ декади січня 2016 р.І-II декади лютого 2016 р.
автотранспортом: EXW - Гнідинцівський
ГПЗ(Інкотермс - 2010Обсяги виробництва
ІІ-ІІІ декади січня 2016 р.- І-II декади
лютого 2016 р.
автотранспортом: EXW - Гнідинцівський
ГПЗ(Інкотермс - 2010 Обсяги виробництва
ІІ-ІІІ декади січня 2016 р.- І-II декади
лютого 2016 р.
автотранспортом: EXW - Гнідинцівський
ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги
виробництва ІІ-ІІІ декади січня 2016 р.І-II декади лютого 2016 р.
автотранспортом: EXW - Качанівське вво Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010).
Обсяги виробництва ІІ-ІІІ декади січня
2016 р.- І-II декади лютого 2016 р.
автотранспортом: EXW - Качанівське
в-во Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010).
Обсяги виробництва ІІ-ІІІ декади січня
2016 р.- І-II декади лютого 2016 р.
автотранспортом: EXW - Глинсько-Розб.
в-во. Качанівського ГПЗ(Інкотермс 2010). Обсяги виробництва ІІ-ІІІ декади
січня 2016 р.- І-II декади лютого 2016 р.
автотранспортом: EXW - Глинсько-Розб.
в-во. Качанівського ГПЗ(Інкотермс 2010). Обсяги виробництва ІІ-ІІІ декади
січня 2016 р.- І-II декади лютого 2016 р.
автотранспортом: EXW - Долинський
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІ-ІІІ декади січня 2016 р.І-II декади лютого 2016 р.
автотранспортом: EXW - Долинський
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги
виробництва ІІ-ІІІ декади січня 2016 р.І-II декади лютого 2016 р.

Загальний обсяг, тонн: 11450
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 84657407,00

ПАТ «Укрнафта»

* - Ціна без урахування діючих ставок акцизного податку та ПДВ встановлених Податковим кодексом України.
1) умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський ГПЗ
(Інкотермс - 2000). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним транспортом здійснює покупець по окремому договору з
транспортною організацією.
2) Продавець проводить відвантаження оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті
організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська
валютна біржа», що затверджений протоколом Аукціонного комітету з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2
від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 11.01.2016 р. за адресою:
м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» iнформує
про введення з 01.01.2016 р. єдиних роздрібних тарифів на електроенергію
відповідно до постанови НКРЕКП № 3152 від 29.12.2015 р.
для території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження
відповідно до постанови КМУ № 263 від 07.05.2015 р. та розпорядження
КМУ № 1085 від 07.11.2014 р. (із змінами)
Плата 1кВт-год спожитої електричної енергії
коп. за 1кВт год (без врахування ПДВ)

Групи споживачів
Для всіх груп споживачів, крім населення і населених пунктів

1 клас

2 клас

Для Донецької і Дніпропетровської областей

124,22

158,94

Для міського електричного транспорту застосовуються тарифи на електричну енергію, встановлені для
населення (стаття 18 Закону України від 29.06.2004 р. № 1914-IV «Про міський електричний транспорт»).

Довідково:
Прогнозована оптова ринкова ціна на електроенергію,
грн/МВтг (без ПДВ)

1 178,08

Постанова НКРЕКП від 29.12.2015
№ 3151

Прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії,
грн/МВтг (без ПДВ)

1 153,71

Розрахунок згідно з постановою
НКРЕ України від 22.01.2001 №47
(iз змінами)

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат
електроенергії
(1 клас напруги, 35кВ та вище), в.о.

0,0133

(2 клас напруги, менш 35кВ ), в.о.

0,0306

Постанова НКРЕКП від 18.06.2015
№ 1784

Тариф на передачу електричної енергiї (без ПДВ)
(1 клас напруги, 35кВ та вище), грн/МВтг

11,35

(2 клас напруги, менш 35кВ ), грн/МВтг

59,66

Тариф на постачання електричної енергiї
(1 група споживачів), грн/МВтг

1,39

(2 група споживачів), грн/МВтг

6,95

Постанова НКРЕ України
від 22.12.2015 р. № 3017

Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» на всі операції з продажу електроенергії встановлюється
ПДВ у розмірі 20 %.
Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 27.11.2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 409/2111/15ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
до Лимара Андрія Володимировича, 23.01.1977 р.н., про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська,
142) у зв’язку з розглядом справи за позовом Джулай Я. Г.
до Огузхана С. про розірвання шлюбу, викликає відповідача
Огузхана Сельчука в судове засідання на 15.01.2016 р. о 09
год. 40 хв. та повідомляє, що в разі неявки справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Полєно В. С.

Суддя Ул’яновська О. В.

Втрачені документи: паспорт серії МК 486811, водійське посвідчення на ім’я Великодної Олени Миколаївни, техпаспорт на автомобіль Лексус IS 250 д.н.
АА 7707 ЕХ, водійське посвідчення на ім’я Великодний Микола Іванович, техпаспорт на автомобіль Хюндай Туксон д.н. АХ 8087 СМ, вважати недійсними з
21.12.2015 року.

Я, Коміссаров Артем Сергійович, на підставі умов
розписки від 20.01.2014 р. вимагаю від Паседька Тараса Володимировича, 12.05.1983 р.н., повернення
грошових коштів. У разі невиконання умов розписки
та не повернення грошових коштів у термін 30 діб,
стосовно Паседька Т.В. буду вимушений звертатись
до суду.

Немирівський районний суд Вінницької області викликає Янчука Леоніда Юхимовича як відповідача по
цивільній справі за позовом Дем’янишеної Тамари Ігнатіївни до Янчука Леоніда Юхимовича про припинення права на частку в спільному майні за вимогою
інших співвласників.
Судове засідання відбудеться 20 січня 2016 року о
09.00 годині за адресою: м. Немирів, вул. Шевченка,
27.
У випадку неявки відповідача Янчука Леоніда Юхимовича в судове засідання справу буде розглянуто без
його участі на підставі наявних доказів.
Суддя С. М. Науменко

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає в судове засідання, яке відбудеться 25.01.2016 року о 16 год. 15
хв., каб. № 48, відповідача Мамедова Зія Вагід огли за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Мамедова З.В.
про стягнення заборгованості.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наявними в ній доказами.
Суддя І. Й. Наумова

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ватюковського Сергія Петровича,
Ватюковської Валерії Едуардівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідачі по справі: Ватюковський Сергій
Петрович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Зверькова, буд. 69, кв. 20), Ватюковська Валерія Едуардівна (зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Октября, буд. 22 «а», кв 15),
викликаються на 12 січня 2016 року о 10.00 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
їхню відсутність.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає Забіяку Валерія Івановича, 07.07.1963 р.н., мешканця: м. Конотоп, вул. Урицького, 8/7 Сумської області,
як відповідача по цивільній справі № 2/577/1692/15 р. за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором у розмірі 210 962 грн 93
коп. у судове засідання, яке відбудеться 18 січня 2016
року о 8 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабінет № 8.
У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по ній
доказів.

Суддя В. В. Андреєв

Суддя Л. В. Громова

Київський районний суд м. Одеси викликає Поцелуйка Олега Петровича у цивільній справі
№520/10964/15-ц за позовом Веклича Ромео Геннадійовича до Заварзаєва Василя Васильовича, Поцелуйка
Олега Петровича про стягнення боргу та штрафних
санкцій по справі № 520/10964/15-ц. Судове засідання
відбудеться 14.01.2016 року об 11 годині 15 хвилин у
судді Маломуж А.І. в приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, кабінет 238.
Суддя А. І. Маломуж
Комсомольський районний суд м. Херсона викликає як відповідача Буднік Миколу Миколайовича,
23.08.1977 р.н., останнє відоме місце проживання:
м. Херсон, Корабельний узвіз, 12, кв. 11, у судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Обертас Ганни Олександрівни до Буднік Миколи Миколайовича, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог – виконавчий комітет Комсомольської районної
у м. Херсоні ради про визначення місця проживання
дитини.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Комсомольського районного суду м. Херсона 11.01.2016
року о 13.30 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними у
справі доказами.
Суддя С. І. Майдан

Новопсковський районний суд Луганської області викликає
Аксьонова Максима Володимировича як відповідача в судове
засідання для розгляду цивільної справи ЄУ№ 420/3052/15-ц
(провадження №2/420/2108/15) за позовом ПАТ «АБ «Експрес-Банк» до Аксьонова Максима Володимировича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 5 січня 2016 року о 10
годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання — 12
січня 2016 р. о 09 годині 30 хвилин) у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: Луганська область, смт
Новопсков, вул. Леніна, 28.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Заботін
Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідачів: Корзіну Анжелу Володимирівну, останнє місце реєстрації
якої: м. Київ, вул. Тростянецька, 8-Б, кв. 132, Корзіна Сергія
Вікторовича, останнє місце реєстрації якого: м. Київ, вул.
Тростянецька, 8-Б, кв. 132, в судове засідання, яке відбудеться
15.02.2016 року о 09 год. 15 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді цивільної
справи за позовом ТОВ «Кей-Колект» до Корзіної Анжели Володимирівни, Корзіна Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості.
При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомленими про день, час та місце розгляду
справи і в разі неявки їх до суду справа може бути розглянута
за їх відсутності.
Відповідачі у випадку неявки в судове засідання зобов’язані
повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» регіональна філія «Південна залізниця» інформує
про введення з 01.01.2016 року нових роздрібних тарифів на електроенергію згідно Постанови НКРЕ України
від 29.12.2015 р. № 3152 з врахуванням граничних рівнів тарифів при поступовому переході до формування
єдиних роздрібних тарифів, без урахування податку на додану вартість
Роздрібні тарифи для категорії споживачів на території розташування Публічного акціонерного товариства
«Українська залізниця» регіональної філії «Південна залізниця», крім населення та населених пунктів,
з напругою живлення становлять:
Групи споживачів

Тариф коп. за 1 кВт/год,
без ПДВ
1 клас
2 клас

Групи споживачів

Тариф коп. за 1 кВт/год,
без ПДВ
1 клас
2 клас

Промислові та прирівняні до них споживачі
Непромислові
124,22
158,94
124,22
158,94
з приєднаною потужністю 750 кВа і більше
споживачі
Промислові та прирівняні до них споживачі
Виробничі с\г
124,22
158,94
124,22
158,94
з приєднаною потужністю до 750 кВа
споживачі
Для визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами часу, встановлюються такі коефіцієнти: 3-зонний тариф – Постанова НКРЕ
від 22.01.2015 р. № 37 нічний період – 0,25; напівпіковий період – 1,02; піковий період – 1,8.
2-зонний тариф – Постанова НКРЕ від 09.12.2014 р. № 752 нічний період – 0,35; денний – 1,8.
Роздрібні тарифи розраховані згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом на підставі таких даних:
Прогнозована оптова ринкова ціна на розрахунковий період, грн./МВт·год
1178,08
Постанова НКРЕ № 3151 від 29.12.15
Коефіцієнт нормативних технологічних втрат (1 клас напруги 35-110 кВ), %
3,82
Постанова НКРЕ №805 від 19.03.15
Коефіцієнт нормативних технологічних втрат (2 клас напруги 0,4-10 кВ), %
8,31
Постанова НКРЕ №805 від 19.03.15
Тариф на передачу електроенергії (1 клас напруги 35-110 кВ), грн./МВт·год
51,61
Постанова НКРЕ № 3064 від 24.12.15
Тариф на передачу електроенергії (2 клас напруги 0,4-10 кВ), грн./МВт·год
198,26
Постанова НКРЕ № 3064 від 24.12.15
Тариф на постачання 1 група (грн./МВт·год)
9,46
Постанова НКРЕ № 3064 від 24.12.15
Тариф на постачання 2 група (грн./МВт·год)
47,32
Постанова НКРЕ № 3064 від 24.12.15

Українська універсальна біржа проводить біржовий аукціон № 34СГ-УУБ
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку.
Аукціон відбудеться 12.01.2016 р. об 11.30 год. за адресою:
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ, загальним обсягом 10658,000 т, ресурс січня 2016 р. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Тимофіївської
УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 55 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 2 310 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії
Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 18 лотів, обсяг 1 лоту – 70 т, заг.обсяг – 1260
т, транспортування залізницею. Позиція № 3: 35 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1470 т, транспортування автотранспортом. Газ
вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 4: 45 лотів, обсяг 1 лоту – 70 т,
заг.обсяг – 3150 т, транспортування залізницею. Позиція № 5: 50 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 2 100 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ
4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 6: 8 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 200
т, транспортування залізницею. Позиція № 7: 8 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 168 т, транспортування автотранспортом. Термін
відвантаження – 13.01.2016 р.- 03.02.2016 р. Стартова ціна за 1 тонну – 7393,66 грн. (не включає акцизний податок та ПДВ). За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання скрапленого газу здійснюється
у січні 2016 – лютому 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що
підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, каб. 413, та закінчується 12.01.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі:
1) № 26007000000380 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707; № 26006323149001 в Полтавське ГРУ ПАТ КБ
«Приватбанк», МФО 331401, код ЄДРПОУ 25158707. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг
та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням
УУБ: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, каб. 413, тел. +38 (044) 209-23-63, 484-55-85, е-mail: obo@uub.com.ua, та на сайті uub.com.ua.
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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реклама. оголошення
ТОВ «КІДДІСВІТ» (код ЄДРПОУ 37274396) повідомляє, що в
маркуванні іграшок, введених ним в обіг на території України, виробництва 2012-2015 років вказаний постачальник є також й імпортером відповідно до визначення у п. 4 Технічного регламенту
безпечності іграшок, затвердженого Постановою Кабміну України
від 11.07.2013 р. № 515 (далі за текстом – «ТР»). На підтвердження
відповідності іграшок ТР на пакування кожної іграшки нанесений
національний знак відповідності, що є доказом безпечності іграшок
у визначенні ТР.
Також повідомляємо, що з 01.07.2014 р. адреса ТОВ «КІДДІСВІТ»
- Україна, 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська, 12А.

ПАТ «Агрокомбанк» (м. Київ, вул. Ділова, 9А) повідомляє Комендо Костянтина Леонідовича і Румянцеву Ольгу Іванівну, що у разі непогашення в повному обсязі в 30-денний
строк заборгованості за договором про відкриття кредитної
лінії № 128/2006 від 07.09.2006 банком буде прийнято рішення
про звернення стягнення на предмет іпотеки, яким забезпечується дане зобов’язання, в позасудовому порядку шляхом набуття його у власність відповідно до статей 35-37 Закону
України «Про іпотеку» та іпотечного договору від 28.12.2006.

Печерський районний суд м. Києва викликає Курченка Сергія Віталійовича у судове засідання у справі за позовом Ковзеля Миколи
Олеговича до Товариства з обмеженою відповідальністю «СхідноЄвропейська паливно-енергетична компанія», Курченка Сергія Віталійовича про відшкодування збитків, яке призначено на 19.01.2016
р. о 16.30 год. і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Гайцана, 4, каб.
306, суддя Литвинова І. В.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних
причин або неповідомлення суд про причини неявки, справу буде
розглянуто у вашу відсутність на підставі наявних в матеріалах
Суддя А. О. Врона справи доказів.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає Романова Олега Івановича у судове засідання як відповідача у цивільній справі № 425/4034/15-ц за позовною заявою Романової
Олени Олександрівни до Романова Олега Івановича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, яке відбудеться 05.01.2016 року о 09.00 годині в приміщенні
Рубіжанського міського суду Луганської області за адресою:
м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.
У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне справу
11.01.2016 року о 09 годині 00 хвилин.
Суддя Д. С. Коваленко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідомляє про ухвалення заочних рішень
у цивільних справах за позовами Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитними договорами:
- 26.02.2015 року у справі № 185/315/15-ц за позовом до Беззубікова Олександра Анатолійовича;
- 26.02.2015 року у справі № 185/1386/15-ц за позовом до Рудакової Валентини Євгенівни;
- 26.02.2015 року у справі № 185/765/15-ц за позовом до Рубіної Ганни Миколаївни;
- 26.02.2015 року у справі № 185/1109/15-ц за позовом до Лукашевича Івана Вікторовича;
- 26.02.2015 року у справі № 185/1074/15-ц за позовом до Плясова Віталія Вікторовича;
- 26.02.2015 року у справі № 185/1031/15-ц за позовом до Прошкіної Ганни Георгіївни;
- 26.02.2015 року у справі № 185/1432/15-ц за позовом до Рибіна Едуарда Леонідовича;
- 26.02.2015 року у справі № 185/757/15-ц за позовом до Козлова Дмитра Вікторовича;
- 26.02.2015 року у справі № 185/1094/15-ц за позовом до Альохіної Тетяни Володимирівни;
- 26.02.2015 року у справі № 185/1115/15-ц за позовом до Николайчук Лілії Ігорівни;
- 26.02.2015 року у справі № 185/1165/15-ц за позовом до Бусяка Володимира Миколайовича;
- 26.02.2015 року у справі № 185/685/15-ц за позовом до Чорної (Жуковіної) Оксани Вікторівни;
- 26.02.2015 року у справі № 185/1407/15-ц за позовом до Гольдберг Ірини Володимирівни;
- 26.02.2015 року у справі № 185/1127/15-ц за позовом до Ніякої Оксани Володимирівни;
- 30.07.2015 року у справі № 185/5733/15-ц за позовом до Самар Едуарда Едуардовича;
- 30.07.2015 року у справі № 185/5673/15-ц за позовом до Мазур Лариси Степанівна;
- 30.07.2015 року у справі № 185/6004/15-ц за позовом до Шерухіна Андрія Олександровича;
- 26.02.2015 року у справі № 185/1285/15-ц за позовом до Старікової-Ауссі Оксани Вікторівни;
- 30.07.2015 року у справі № 185/5817/15-ц за позовом до Білової Анжеліки Георгіївни;
- 30.07.2015 року у справі № 185/6012/15-ц за позовом до Бєлєвича Дмитра Валерійовича;
- 30.07.2015 року у справі № 185/5814/15-ц за позовом до Остапенка Олега Валентиновича;
- 04.12.2014 року у справі № 185/9635/14-ц за позовом до Троян Володимира Яковича.
Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України:
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заява
про перегляд заочного рішення може бути подана впродовж десяти днів з дня отримання його копії.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
24 лютого 2016 року о 10.00 год. в приміщенні суду
в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається
цивільна справа № 182/9094/13-ц, провадження
№ 2/0182/494/2015 за позовом Давиденко Валентини Федорівни до Григоренко Юлії Вікторівни про
відшкодування шкоди.
Відповідачці Григоренко Юлії Вікторівні необхідно
Суддя О. С. Чорнобривець з’явитись в судове засідання на вказаний час.

19 січня 2016 року об 11 годині 00 хвилин в Апеляційному суді Кіровоградської області відбудеться слухання цивільної справи за апеляційною скаргою
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» на заочне рішення Кіровоградського
районного суду Кіровоградської області від 07 жовтня
2015 року, у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Талпи
Сергія В’ячеславовича про стягнення заборгованості.
В зв’язку з розглядом даної справи викликаємо у судове засідання як відповідача Талпу Сергія В’ячеславовича, 1977 року народження.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання як відповідачку
Борисову (Хохленко) Світлану Вікторівну (м. Луганськ, вул. Щорса, б. 35, кв. 63) по цивільній справі
№ 409/3424/15-ц за позовом ПАТ «Мегабанк» про
стягнення кредитної заборгованості.
Судове засідання відбудеться 11.01.2016 року (резервна дата 12.01.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Суддя Третяк О. Г.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Дідух Юлію Леонідівну, Дідуха Олексія Миколайовича
як відповідачів по цивільній справі № 2/756/6143/2015 р.
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Правекс-Банк» до Дідух Юлії Леонідівни, Дідуха Олексія Миколайовича про стягнення
боргу, призначене на 11.02.2016 року о 14.30 годині.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.
№ 21, суддя Кричина А. В.
У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутСуддя Дригваль В. М. ності відповідачів.
Попільнянський районний суд Житомирської області
До Олександрійського міськрайонного суду Кіро-

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 15 січня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в
приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104, Херсонської області, відбудеться судовий
розгляд по цивільній справі № 652/549/15-ц - за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Сторжинської Ірини Михайлівни
про стягнення заборгованості.
В судове засідання у вищевикладений час викликається
як відповідачка Сторжинська Ірина Михайлівна, 15 березня
1978 року народження.
В разі неявки відповідачки в судове засідання або визнання причини неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність відповідачки на підставі наявних у
справі доказів.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акціонерний
банк «Експрес-Банк» до Савчук О.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі
№ 233/6816/15-ц – Савчук Олена Олександрівна, 09.08.1973 р.н.,
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Дебальцеве,
вул. Денисенка, 81, викликається у судове засідання о 09.00 год.
14 січня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. № 2, каб. № 16).
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева
Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи за позовом Приватного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Лоренса Юрія
Ігоровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором призначено на 05.02.2016 року о 12 год. 00
хв., під головуванням судді Бобровника О. В. в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. № 11.
При цьому повідомляємо, що в разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.

викликає в судове засідання як відповідача Маргаряна

воградської області (Кіровоградська область, м. Олек- Самвела Юрійовича, останнє місце проживання якого:
сандрія, вул. Першотравнева, 30/а) у цивільній справі с. Строків Попільнянського району Житомирської об-

ласті в цивільній справі за позовом Публічного акціонер-

№ 398/4104/15-ц (провадження № 2/398/2207/15) за ного товариства «КРЕДОБАНК» до Маргаряна Самвела
Юрійовича про стягнення заборгованості, яке відбу-

позовом Бондарчук Наталії Іванівни до Бульби Андрія деться об 11.30 годині 27 січня 2016 року в залі суду ПоЯковича про розірвання шлюбу як відповідача на 18 пільнянського районного суду в смт Попільня, по вул.
Б. Хмельницького, 24, Попільнянського району Жито-

січня 2016 року о 14 годині 00 хвилин в кабінет № 2 мирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа
(суддя Голосеніна Т. В.) викликається Бульба Андрій
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Є. О. Зайченко

Якович.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/10813/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Борисовської Ірини Геннадіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 16 січня 2016 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул.Комунарів, 64, каб.
501. Суддя Петягін В. В. тел. (код 06153) 3-63-75.
Суд викликає Борисовську Ірину Геннадіївну як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.
У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/10815/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Конопелько Олексія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 16 січня 2016 року о 09 год. 00 хв.
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область м. Бердянськ вул.Комунарів,
64, каб. 501. Суддя Петягін В. В. тел.(код 06153) 3-63-75.
Суд викликає Конопелько Олексія Миколайовича як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Карпенка
Олександра Сергійовича, 31.01.1982 р/н, уродженця Херсонської області, громадянина України, місце реєстрації якого
по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: м. Київ, провулок Волго-Донський,
2-А, кв. 229, як відповідача по цивільній справі за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро України до
Карпенка Олександра Сергійовича про стягнення страхового
відшкодування, яке відбудеться під головуванням судді Коренюк A. M. о 16 год. 00 хв. 21 січня 2016 року за адресою:
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал. 27.
З опублікуванням даного оголошення відповідач Карпенко Олександр Сергійович вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає до суду Суханова Петра Володимировича, 21.10.1984 року народження, остання адреса
мешкання: м. Маріуполь, вул. Бахмутська, 16а, як
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, розгляд якої відбудеться
05.01.2016р. о 08.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.
Суддя Н. В. Хараджа
Втрачено свідоцтво про право плавання
під державним прапором України
на судно «КВІН» від 19.09.2011 CR № 005529,
видане на ім’я Сухорукова Ігоря Геннадійовича.
Вказане свідоцтво вважати недійсним.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Борискіна Олександра Сергійовича про те, що Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська (суддя Демидова
С. О.) у судовому засіданні 02 грудня 2015 року винесено
заочне рішення по цивільній справі № 201/14321/15-ц,
2/201/3780/2015 за позовом Катіної Наталії Юріївни до Борискіна Олександра Сергійовича про стягнення коштів, яким
позовні вимоги задоволено. Стягнуто з Борискіна Олександра Сергійовича на користь Катіної Наталії Юріївни грошові
кошти в розмірі 211 854, 41 грн, що станом на 31 серпня
2015 року за курсом НБУ еквівалентно 10 000 доларам США
та судові витрати в розмірі 2 118, 54 грн. Рішення суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 223 ЦПК
України.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідомляє про ухвалення заочних рішень
у цивільних справах за позовами Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват банк» про
стягнення заборгованості за кредитними договорами:
- 16.12.2014 року у справі № 185/11294/14-ц за позовом до Долинського Сергія Павловича;
- 09.02.2015 року у справі № 185/233/15-ц за позовом
до Гавриленко Тетяни Анатоліївни;
- 05.02.2015 року у справі № 185/165/15-ц за позовом
до Маковецької Расіни Петрівни;
- 18.12.2014 року у справі № 185/11164/14-ц за позовом до Хатюшина Леоніда Івановича;
- 24.02.2015 року у справі № 185/683/15-ц за позовом
до Гнетнєва Володимира Михайловича;
- 18.12.2014 року у справі № 185/11175/14-ц за позовом до Камкова Дмитра Михайловича;
- 06.05.2015 року у справі № 185/4173/15-ц за позовом до Воробйова Миколи Петровича;
- 24.07.2015 року у справі № 185/6077/15-ц за позовом до Кірієса Сергія Геннадійовича.
Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України:
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заява
про перегляд заочного рішення може бути подана впродовж десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя В. О. Головін
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідомляє про ухвалення заочних рішень у цивільних
справах за позовами Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» про стягнення заборгованості
за кредитними договорами, а саме:
- 07.09.2015 року у справі № 185/5343/15-ц за позовом до Албаутова Олександра Олександровича;
- 07.09.2015 року у справі № 185/5345/15-ц за позовом до
Сторожка Максима Сергійовича;
- 07.09.2015 року у справі № 185/5973/15-ц за позовом до Гурової Вікторії Сергіївни;
- 07.09.2015 року у справі № 185/5711/15-ц за позовом до Чуніхіна Георгія Сергійовича;
- 07.09.2015 року у справі № 185/5959/15-ц за позовом до
Подгорного Геннадія Маратовича;
- 07.09.2015 року у справі № 185/5331/15-ц за позовом до
Козлова Максима Володимировича;
- 07.09.2015 року у справі № 185/6076/15-ц за позовом до Сацюка Костянтина Олександровича;
- 07.09.2015 року у справі № 185/6313/15-ц за позовом до Кочубєй Ольги Василівни;
- 12.03.2015 року у справі № 185/166/15-ц за позовом до Дарбіняна Оганеса Погосовича;
- 12.03.2015 року у справі № 185/12697/14-ц за позовом до
Шумілової Оксани Михайлівни.
Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заява про перегляд
заочного рішення може бути подана впродовж десяти днів з дня
отримання його копії.
Після опублікування оголошення в пресі, відповідачі вважаються повідомленими про винесення заочних рішень по справах.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
про те, що 20 січня 2016 року о 16.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14б,
каб. 9 відбудеться розгляд справи за позовом Лисоконь Дмитра Юрійовича до Хільчук Тетяни Василівни
про стягнення боргу.
В судове засідання викликається як відповідач по
справі Хільчук Тетяна Василівна, 07.02.1973 р.н., зареєстрованою по м. Києву не значиться.
Суддя Н. М. Ларіонова
Суддя О. О. Боярський

Суддя У. М. Болдирєва
Димитровський міський суд Донецької області
(м. Димитров, Донецька область, вул. Артема, буд.
73) викликає Валову Юлію Геннадіївну на 12 січня
2016 року о 09.00 год. як відповідача у цивільній
справі № 2/226/1513/2015 за позовом Лінника Вадима Сергійовича до Валової Юлії Геннадіївни про
розірвання шлюбу.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у вашу відсутність на підставі наявних у ній
доказів.
Суддя Ж. Є. Редько

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідача по цивільній справі за провадж.
2/431/2438/15 Смородіну Олену Сергіївну, яка мешкає за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 50 років Оборони Луганська, буд. 15А, кв. 23, у судове засідання по
цивільній справі за позовом Антонової Наталії Анатоліївни
до Смородіної Олени Сергіївни, третя особа — Луганський
міський центр зайнятості, про визнання трудового договору
припиненим, зобов’язання зняття договору з реєстрації. Судове засідання відбудеться 5 січня 2016 року о 08 годині 30
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38«а», судова зала №4.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу №2/234/7361/15 за позовом Папазової І. С.
до Сурмілова Дмитра Ігоровича про розірвання шлюбу.
Відповідач Сурмілов Д. І., місце проживання якого невідомо, викликається на 15.01.2016 року о 15.00 год. до
суду, каб. №23/3, 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.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Голову Кредитної спілки «Землевласник», яка
розташована за юридичною адресою: Луганська обл.,
м. Старобільськ, площа Базарна, будинок 5, як відповідача за позовом Дехтярь Ірини Михайлівни про захист
прав споживача фінансових послуг та стягнення грошових коштів, що відбудеться 12 січня 2016 року об 11 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38-«а».
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя В. О. Озеров
Втрачене свідоцтво
на право управління маломірним судном,
видане Одеським регіональним представництвом
Держфлотінспекції України на ім’я Уманського
Миколи Васильовича, вважати недійсним.

Суддя Скляров В. В.
Відкрито спадщину після смерті 06.12.2015 року
Скорик Еліси Іванівни,
01.09.1937 р.н., викликаються спадкоємці.
Приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу О. Г. Шабаніна,
б-р Т. Шевченка, б. 31, кв. З, м. Київ.

Втрачені правовстановлюючі документи, зареєстровані на
ім’я Іванової Тетяни Миколаївни, на квартиру за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, бульвар 50 років Жовтня, будинок 36, квартира 73-74, загальна площа 99, 1 кв. м., житлова
площа 68,3 кв. м., реєстраційний номер майна 21779798, номер
запису 64203 в книзі 82 вважати недійсними.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає як відповідача Фазилова Максима Жавдатовича, 11.10.1977 року народження, у судове засідання, яке відбудеться 20.01.2016 року о 10 год. 00
хвилин у приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду за адресою: Одеська область, м. БілгородДністровський, вул. Енгельса, 27 (зал судових засідань
№ 1) у цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Боргова Компанія» до
Фазилова Максима Жавдатовича про стягнення заборгованості.
У разі неявки Фазилова Максима Жавдатовича у судове засідання, справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. О. Пелих

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

Святкуймо, очищаймося
від зла внутрішнього
та зовнішнього

ПОГОДА НА ЗАВТРА

-6..-11
-8..-13

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо на Водохрещу сонячний день —
Фото Володимира ЗAЇКИ

ічень — місяць велелюдних
Різдвяних
свят. Хоч як це сумно, та
не всі українські сім’ї зберуться у ці дні за святковим столом з веселим настроєм у повному складі,
не в одній домівці проллється
гірка
сльоза
пам’яті… Та й прийдешній
рік червоної Мавпи — тварини з непередбачуваною
поведінкою — нічого доброго нам не віщує. В народі вже побутує побажання: «Хай червона
Мавпа принесе до хати
щастя і добробут — тільки
не гранату!»
Напередодні свят сподіватимемося і віритимемо в
те, що наша незалежна
держава успішно торуватиме свій шлях у Європу.
Надання Україні безвізового режиму — переконливе тому свідчення: тепер
можемо вільно подорожувати всіма країнами ЄС. А
щодо інших прогнозів на
рік прийдешній, традиційно звернемось до народних прикмет.
6 січня — Святвечір. До
цього дня намагайтеся повернути всі борги і житимете в достатку весь рік.
Якщо з кимось посварилися — залагодьте ситуацію взаємними вибаченнями. З-поміж дванадцяти
обрядових страв (обов’язково пісних) на святковому
столі головна — кутя. Бажано, щоб на вечерю зібралася вся родина. Якщо
когось не буде, слід поставити на столі тарілку з
першою стравою і окрайцем хліба. Вважається, що
саме в цей час усі близькі й
далекі душі членів родини
збираються в рідній оселі.
За вечерею слід зичити
одне одному щастя, здоров’я і щоб у злагоді за рік
дочекалися
наступного
Різдва. Коли прийдуть колядники, вислухайте їхні
привітання і обдаруйте
чим зможете.
Якщо 6 січня місяць
уповні, весна буде з високою водою; якщо небо зоряне — на врожай ягід;
ясна погода — до посухи;
похмура, зі снігом — на
врожайне літо.
Різдвяні свята тривають
два тижні — до Водохрещі;
7 січня — початок зимових
м’ясниць. Святковий стіл
щедро накривають різноманітними
скоромними
стравами. Вдосвіта діти вітають колядками родичів і

С
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літо буде посушливим; якщо йтиме сніг — на щедрий урожай
Павло ЛАРІОНОВ
для «Урядового кур’єра»

-6..-11
-9..-14

-3..-8
-8..-13

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 1 СІЧНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернiгiвська
Сумська
Закарпатська
Рiвненська
Львiвська
Iвано-Франкiвська
Волинська
Хмельницька
Чернiвецька
Тернопiльська
Вiнницька

Нiч
-8 -13
-9 -14
-9 -14
-10 -15
-6 -11
-8 -13
-8 -13
-8 -13
-8 -13
-8 -13
-8 -13
-8 -13
-9 -14

День
-6 -11
-5 -10
-7 -12
-8 -13
+1 -4
-3 -8
-2 -7
-2 -7
-3 -8
-3 -8
-2 -7
-3 -8
-5 -10

Oбласть
Черкаська
Кiровоградська
Полтавська
Днiпропетровська
Oдеська
Миколаївська
Херсонська
Запорiзька
Харкiвська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
-8 -13
-8 -13
-9 -14
-9 -14
-7 -12
-8 -13
-8 -13
-10 -15
-10 -15
-9 -14
-9 -14
-6 -11
-9 -11

День
-6 -11
-6 -11
-7 -12
-7 -12
-2 -7
-3 -8
-3 -8
-5 -10
-8 -13
-7 -12
-7 -12
-2 -7
-7 -9

Укргiдрометцентр

Куди вода — туди й біда: українці вірять, що очистяться від усілякої скверни

НАШ КАЛЕНДАР
1 січня
6 січня
7 січня
13 січня
14 січня
18 січня

—
—
—
—
—
—

19 січня

—

20 січня
22 січня
27 січня

—
—
—

29 січня

—

Новорічне свято
Святвечір. Багата кутя
Різдво Христове
Щедрий вечір. Меланки
Новий рік за старим стилем. Василя
Йорданський святвечір. Голодна
кутя
Богоявлення. Хрещення Господнє
(Водохреща)
День Автономної Республіки Крим
День соборності України
Міжнародний день пам’яті
Голокосту
День пам’яті героїв Крут

сусідів з Різдвом Христовим. За традицією цього
дня слід обдарувати якомога більше людей. Зазвичай до обіду ніхто не ходив
у гості. А післяобідньої
пори дорослі діти зі своїми
родинами
провідували
батьків, дідусів з бабусями. Вечірньої пори ходять з колядками парубки
і дівчата. У студентські
роки наш згуртований колектив журналістів і філологів (жили в сусідніх гуртожитках) традиційно колядував у письменницькому будинку, що на вулиці Богдана Хмельницького. Дуже привітно і
щедро завжди нас приймав Михайло Панасович
Стельмах, мій земляк.
Його улюблена колядка
була «Щедрий вечір тобі,
пане господарю!»
З давніх-давен обрядові
свята — Меланки, Анд-

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

рія, Василя, Водохреща
— і дотепер веселі та велелюдні в усіх куточках
України. Колись січень
іменували Василем. Тепер
це початок нового року за
старим стилем, одне з Різдвяних свят. Василя вважають покровителем свиней. На святковому столі
має бути холодець зі свинячих ніжок. Ця страва
убезпечує від хвороби ніг.
На Василя дівчата ворожать: стелять на підлозі
скатертину, посипають
зерном, ставлять посудину з водою, блюдце з
крихтами глини. До хати
вносять півня і курку.
Якщо вони клюватимуть
зерно — на щастя й добробут; якщо почнуть
пити воду або клювати
глину — з шлюбом слід
зачекати, бо в цьому році
він буде на сльози і чвари
у подружньому житті.

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

У ніч із 14 на 15 січня
господарі виходили на подвір’я слухати, як новий
рік проганяє старий: якщо
дме вітер — на добро;
якщо погода тиха — повторюватимуться старі
негаразди; якщо йтиме
сніг — наступне літо буде
врожайним. У садку на
ніч слід спалити сміття,
віхоть соломи — аби
добре вродили яблука.
Цей вогонь також спопелить торішні нечисті сили
і хвороби. Попелом слід
потрусити
перед
ворітьми. Господарі, а також
худоба і птиця вийдуть з
обійстя в Новий рік очищеними від усіляких негараздів.
Водохреща віншує череду Новорічних і Різдвяних свят. У цей день освячують водойми, криниці.
Освячена вода має цілющі
властивості. Нею окроплюють оселю, живність,
п’ють під час недуг. На
Водохрещу служать традиційні молебні, освячують воду і купаються в
ополонках. Такий обряд
проводять у містах і
селах, де є безпечні водойми.
Святкуймо,
очищаймося від зла внутрішнього
і зовнішнього. Борони нас,
Боже, від хижих зазіхань
сусіда-агресора, пошли у
прийдешньому році мир і
злагоду в кожну нашу родину. З Новим роком, з
Різдвом Христовим!

Під ялинкою
«знайшовся»…
дитсадок
Валерій МЕЛЬНИК,
«Урядовий кур’єр»
ПРИЄМНІ НЕСПОДІВАНКИ. Цієї події у селі Холонів, що в Горохівському районі на Волині, чекали 35 років. Саме стільки
часу селянам, які десятиліттями водили своїх діток до перекособоченої хати на просілому фундаменті, довелося чекати приємної миті.
На щастя, під час візиту в село навесні 2015-го це неподобство побачив голова обласної державної адміністрації Володимир Гунчик. Він і зумів «закрутити» роботу відповідних служб
та будівельників так, що напередодні Нового року місцевий дошкільний заклад справив новосілля у збудованому «з нуля»
приміщенні.
Такий швидкий темп будівництва був би неможливим, якби
не фінансова підтримка народного депутата України Сергія
Мартиняка. Саме він, поки тривали відповідні бюджетні процедури, і допоміг запустити новобудову.
На входини, крім очільника виконавчої влади краю, приїхали
також голови Горохівської райдержадміністрації Любов Матвеєва та райради Тарас Щерблюк, гендиректор ПАТ «Луцьксантехмонтаж № 537» Ігор Чорнуха та голова правління ПАТ Віктор
Чорнуха, які безпосередньо опікувалися будовою, інші поважні
гості.
Соціально важливий заклад обійшовся платникам податків у
понад дев’ять мільйонів гривень. Але введення його не лише
розв’яже руки молодим батькам, які працюють, а й суттєво поліпшить умови перебування тут малят та якість дошкільної підготовки.
— Триває війна, на що держава витрачає величезні ресурси.
151 волинянин не повернувся з поля бою. Вони віддали своє
життя, аби на рідній землі відкривали садочки, школи, будували
дороги й були мир та спокій, — зазначив у своєму виступі на
святі Володимир Гунчик. — Життя триває, й навіть у такі
складні моменти потрібно думати про наше майбутнє — дітей.
Днями у селі Житнівці Камінь-Каширського району відкриємо
школу. До двох десятків квартир виділено сім’ям загиблих. Багато добрих справ робить громада Волині. І це вселяє упевненість, що все у нас буде добре!

Наступний номер «Урядового кур’єра»
вийде 5 січня 2016 року

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
Зам. № 45298. Тираж 25641

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,
04073, Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

