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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 29 грудня 2015 року
USD 2380.7482   EUR 2609.7762      RUB 3.3633     /    AU 255192.40      AG 3380.66      PT 208077.39     PD 131893.45

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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Закон України 
«Про реформування
державних і комунальних
друкованих засобів
масової інформації»

ЦИФРА ДНЯ

Об’єктивність сильніша
за пропаганду

НАЦБЕЗПЕКА. Президент Петро Порошенко підписав Закон
«Про систему іномовлення України». «В умовах гібридної війни
цей закон — питання виживання держави, питання ефективної
протидії пропагандистській діяльності, яку здійснюють проти нас,
витрачаючи десятки і сотні мільйонів, пропагандисти країни-агре-
сора», — цитує главу держави департамент прес-служби Адмініс-
трації Президента. І основним критерієм роботи іномовлення має
бути об’єктивність подачі інформації про ситуацію в Україні —
впровадження реформ, оборонну політику. «Ми не повинні копію-
вати пропагандистські методи країни-агресора. Навпаки — наші
журналісти мають доносити правду про війну і тим самим завойо-
вувати довіру», — наголосив глава держави під час церемонії під-
писання закону. Міністр інформаційної політики Юрій Стець
повідомив, що за два місяці буде завершено реформу іномовлен-
ня: «Про Україну мають знати не тільки як про країну, яка має чи-
мало проблем, а й про її історію, можливості туризму, про те, що
тут живуть добрі й хороші люди».

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«На наступний рік перед СБУ

я ставлю такі головні
завдання: забезпечити

подальшу комплексну
реалізацію антикорупційної

політики. Прошу
звернути увагу 

на судову гілку влади 
й правоохоронні

органи».
Президент про пріоритети національної безпеки 

14 млрд грн
буде спрямовано Пенсійним фондом

цьогоріч у грудні для початку
фінансування пенсій за січень 2016 року
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3
ВАРТО ЗНАТИ

Літнім людям, виплата пенсій
яких припадає на свята,
цього року не доведеться
чекати їхнього закінчення,
аби отримати гроші

Сталість в обмін 
на поступки

ФІНАНСИ. У 2016 році долар коштуватиме 24—26 гривень.
Проте підтримувати нацвалюту слід створенням
сприятливих умов для експортерів
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Членство у ЄС, співпраця з НАТО 
й категоричне «ні» — Росії
ПІДСУМКИ. Прем’єр озвучив результати роботи за 2015 рік і означив стратегічні цілі
подальшого розвитку країни

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Двадцятихвилинна доповідь-
вступ, відповіді на запитання для

приблизно півсотні представників
ЗМІ, які розмістилися на пристав-
них стільцях у холі, що розділяє
прес-центр уряду та вхід до зали,
де відбуваються щотижневі засі-

дання Кабміну. Прес-конференція
Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка
нагадувала технічний аналіз викона-
ної роботи за рік, що минає. За годину
й десять хвилин сенсаційний заяв не

пролунало — озвучували лише кош-
торисні показники на наступний рік,
стратегічні цілі та кілька «проваль-
них» пунктів у роботі. Однак відпові-
дальність за це було покладено на

плечі народних обранців, що не усві-
домлювали реальність і напо-
легливо у 2015-му відхиляли у
Верховній Раді урядові ініціа-
тиви. 2



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

17

документи
www.ukurier.gov.ua30 грудня 2015 року, середа, № 245

Арбітражний керуючий Симончук Олександр Миколайович (Свідоцтво № 220 від 22.02.2013 р.),
що діє на підставі Постанови Господарського суду м. Києва від 22.04.2015 р. у справі 
№ 910/28814/14, оголошує конкурс для визначення організатора аукціону з продажу майна у про-
цедурі банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю «оскар Ярд Медіа» згідно статті 49
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Письмові пропозиції для участі в конкурсі надсилати на адресу: м. Київ, вул. Володимирська,
буд. 71, оф. 45. Останній день прийняття пропозицій — 11 січня 2016 р.

Контактний телефон: (067) 538-36-39.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання Мар-
хайчука Сергія Юрійовича як відповідача в цивільній справі № 328/4243/15-ц за позо-
вом Мархайчук Надії Олегівни до Мархайчука Сергія Юрійовича про стягнення
аліментів. Судове засідання відбудеться 12 січня 2016 року о 09.00 годині в примі-
щенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28. 

суддя Андрущенко о. Ю.

Нотаріус Ярошенко С. В. 
(71001, Запорізька обл., 

смт Куйбишеве, пров. Поштовий, 25)
запрошує спадкоємців померлого

08.09.2015 р. Фірсова Івана 
Нестеровича, 1926 р.н., 

для оформлення спадщини в строк 
до 08.03.2016 р.

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:

07-07-2015 року у справі № 185/5809/15-ц за позовом до Даниленка Олега Олеговича; 
02-06-2015 року у справі № 185/4399/15-ц за позовом до Токар Тетяни Георгіївни;
02-06-2015 року у справі № 185/4166/15-ц за позовом до Солодовнікова Сергія Володимировича;
07-07-2015 року у справі № 185/5538/15-ц за позовом до Рудіка Віктора Павловича;
07-07-2015 року у справі № 185/5735/15-ц за позовом до Ніколаєвської Валентини Миколаївни;
07-07-2015 року у справі № 185/5425/15-ц за позовом до Горяєвої Анжели Григорівни;
07-07-2015 року у справі № 185/5436/15-ц за позовом до Березуцької Людмили Володимирівни;
07-07-2015 року у справі № 185/5769/15-ц за позовом до Красильнікова Олега Анатолійовича;
07-07-2015 року у справі № 185/5526/15-ц за позовом до Анісімової Наталії Василівни;
07-07-2015 року у справі № 185/5663/15-ц за позовом до Терентьєва Василя Павловича;
07-07-2015 року у справі № 185/5669/15-ц за позовом до Козачука Валерія Сергійовича;
07-07-2015 року у справі № 185/5656/15-ц за позовом до Редініної Алли Федорівни;
02-06-2015 року у справі № 185/4404/15-ц за позовом до Кострової Наталії Іванівни;
01-12-2014 року у справі № 185/10190/14-ц за позовом до Логвіної Олени Єпіфанівни;
02-06-2015 року у справі № 185/4406/15-ц за позовом до Аллахвердян Еліни Робіківни;
07-07-2015 року у справі № 185/5562/15-ц за позовом до Григоровича Валентина Петровича;
07-07-2015 року у справі № 185/5489/15-ц за позовом до Фіїнцевої Юлії Юріївни;
07-07-2015 року у справі № 185/5600/15-ц за позовом до Литинської Тетяни Миколаївни.
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 с. о. Бабій

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
повідомляє, що 28 січня 2016 року о 16 год. 30 хв. у приміщенні
Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11 (зал
№15) розглядатиметься цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний
банк» до Іванської Наталії Михайлівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

В судове засідання як відповідач викликається Іванська На-
талія Михайлівна.

суддя Домбровська Г. в.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області (адреса: Харківська
область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52, суддя вергун І. в.) викликає Степа-
нова Олександра Олександровича, який зареєстрований: Харківська об-
ласть, м. Ізюм, вул. Північна, 15, як відповідача на судове засідання,
призначене на 05 січня 2016 року на 15 годину 30 хвилин по справі 
№ 623/5028/15-ц 2/623/1314/2015 за позовом Яриза Надії Альбертівни до
Степанова Олександра Олександровича про визнання особи такою, що
втратила право користування житлом, та скасування реєстрації місця
проживання.

Явка відповідача Степанова Олександра Олександровича є обов’яз-
ковою. У разі неявки відповідача до суду дане оголошення вважати на-
лежним повідомленням.

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (суддя
Городецька Л. М.) знаходиться цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Кайдаша Віктора Пет-
ровича, Щеглова Олексія Валентиновича про звернення стягнення
на предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 26 січня 2016
року о 15 годині 30 хвилин. Попереджаємо відповідача Кайдаша
Віктора Петровича, що у випадку його неявки в судове засідання на
вищевказане число, справу буде розглянуто за його відсутності на
підставі наявних доказів у матеріалах справи.

В провадженні Галицького районного суду міста Львова (суддя
Городецька Л. М.) знаходиться цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Черненка Юрія Івано-
вича, Щеглова Олексія Валентиновича про звернення стягнення на
предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 26 січня 2016
року о 09 годині 30 хвилин. Попереджаємо відповідача Черненка
Юрія Івановича, що у випадку його неявки в судове засідання на ви-
щевказане число, справу буде розглянуто за його відсутності на під-
ставі наявних доказів у матеріалах справи.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Боженко Л. в.) ви-
кликає в судове засідання відповідачів по цивільних справах за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості:

Яковлєва Олександра Миколайовича (185/9462/15-ц), Кузміна Андрія Юрійовича
(185/9472/15-ц), Томашевича Вадима Сергійовича (185/9499/15-ц) — судове засідання при-
значене на 15 січня 2016 року о 10-00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135,
каб. 203;

Літовченка Антона Євгеновича (185/9919/15-ц) — судове засідання призначене на 27 січня
2016 року о 13-40 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203;

Коротку Ірину Анатоліївну (185/9928/15-ц) — судове засідання призначене на 27 січня 2016
року о 13-50 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203;

Дробченка Віталія Михайловича (185/10420/15-ц) — судове засідання призначене на 27
січня 2016 року о 14-00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203;

Сергєєва Ігоря Вікторовича (185/10272/15-ц) — судове засідання призначене на 27 січня
2016 року о 14-10 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203;

Лохова Володимира Володимировича (185/10163/15-ц) — судове засідання призначене на
28 січня 2016 року о 13-10 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203;

Рябовола Олексія Миколайовича (185/10183/15-ц) — судове засідання призначене на 28
січня 2016 року о 13-30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203;

Страхову Віру Євгеніївну (185/10188/15-ц) — судове засідання призначене на 28 січня 2016
року о 13-40 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК України, може
бути розглянута за його відсутністю.

Повістка про виклик до суду в кримінальному провадженні
Кримінальне провадження № 645/2603/15-к

спеціальне судове провадження
Фрунзенський райсуд м. Харкова викликає Омельченко Н. І.

(м. Харків, вул. Ньютона, б. 139, кв. 238) як обвинувачену на
14.01.2016 року о 16-00 год. по кримінальному провадженню
за обвинуваченням Омельченко Н.І. за ч. 1 ст.190, ч.4 ст.27, ч.2
ст. 15, ч.1 ст.369 КК України.

Місцезнаходження суду: м. Харків, б/р Б.Хмельницького,
б.32/38, кабінет №3, пов. №1.

суддя Т. М. Алфьорова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, 
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає
цивільну справу № 233/6721/15-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Зе-
ленцова С. О. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі – Зе-
ленцов Сергій Олександрович, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка-54, вул. Донецька, 48, викликається до
суду о 08 год. 30 хв. 12 січня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

суддя о. в. каліуш

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Шеін
Олександра Вікторовича про звернення стягнення на предмет застави.
Відповідач по справі Шеін Олександр Вікторович (останнє відоме місце
проживання: 84627, Донецька область, м. Горлівка, вул. Нестерова, бу-
динок 119, квартира 52) викликається на 11 січня 2016 року о 09 годині
00 хвилин до судді кривошеєва Д. А. 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. 

У провадженні Сихівського районного суду м. Львова знаходиться ци-
вільна справа № 464/707015-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Ідея Банк» до Захарової Анни Іванівни, Биїка Руслана Романовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Повідомляємо відпові-
дача по справі Захарову Жанну Володимирівну, 19 серпня 1940 року народ-
ження, що судове засідання по справі призначено на 11 січня 2016 року об
11.00 год.

Зобов’язуємо вас з’явитися у дане судове засідання за адресою: м. Львів,
вул. Чоловського 2, 4 поверх, 414 кабінет. При собі мати документ, що за-
свідчує вашу особу.

Попереджаємо, що у разі вашої неявки в судове засідання цивільну справу
буде розглянуто у вашій відсутності відповідно до ст. 169 ЦПК України на під-
ставі матеріалів та доказів, які є у провадженні суду.

суддя Борачок М. в.

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Переліку посадових осіб,
на яких покладається виконання функцій 
державного експерта з питань таємниць 

1. Внести до Переліку посадових осіб, на яких покладається виконання фун-
кцій державного експерта з питань таємниць, затвердженого Указом Президента
України від 1 грудня 2009 року № 987 (зі змінами, внесеними Указами від 25
січня 2012 року № 35, від 27 січня 2014 року № 51 і від 28 березня 2014 року 
№ 347), такі зміни:

1) у розділі «Генеральна прокуратура України»:
а) абзац «Заступник Генерального прокурора України (три посадові особи)»

замінити двома абзацами такого змісту:
«Заступник Генерального прокурора України (дві посадові особи)
Заступник Генерального прокурора України — Головний військовий прокурор»;
2) розділ «Міністерство внутрішніх справ України» викласти в такій редакції:

«Міністерство внутрішніх справ України
Міністр внутрішніх справ України
Перший заступник Міністра внутрішніх справ України
Заступник Міністра внутрішніх справ України — керівник апарату
Заступник Міністра внутрішніх справ України

Національна гвардія України
Командувач Національної гвардії України
Перший заступник командувача Національної гвардії України»;
3) розділ «Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» викласти

в такій редакції:
«Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Міністр економічного розвитку і торгівлі України
Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Директор департаменту оборони і безпеки Міністерства економічного роз-

витку і торгівлі України»;
4) у розділі «Міністерство оборони України»:
а) абзац «Заступник Міністра оборони України» замінити двома абзацами та-

кого змісту:
«Заступник Міністра оборони України (дві посадові особи)
Заступник Міністра оборони України з питань європейської інтеграції»;
б) у підрозділі «Збройні Сили України»:
абзаци «Начальник Головного управління виховної та соціально-психологіч-

ної роботи Збройних Сил України», «Начальник Головного управління особового
складу Генерального штабу Збройних Сил України» замінити відповідно абза-
цами такого змісту:

«Начальник Головного управління по роботі з особовим складом Збройних
Сил України»;

«Начальник Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних
Сил України»;

абзац «Начальник Центрального управління військових сполучень Збройних
Сил України» виключити;

5) розділ «Міністерство промислової політики України» виключити;
6) розділ «Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України» доповнити абзацом такого змісту:
«Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та жит-

лово-комунального господарства України»;
7) у розділі «Національна академія наук України» абзац «Віце-президент На-

ціональної академії наук України (три посадові особи)» викласти в такій редакції:
«Віце-президент Національної академії наук України (чотири посадові

особи)»;
8) у розділі «Управління державної охорони України» абзац «Заступник на-

чальника Управління — директор Департаменту охорони в Автономній Респуб-
ліці Крим Управління державної охорони України» виключити.

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

м. Київ
28 грудня 2015 року
№727/2015

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2015 р. № 1125
Київ

Деякі питання продовження реалізації 
Проекту «Реабілітація гідроелектростанцій»

Відповідно до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на
2015 рік» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів і Міністерства енергетики
та вугільної промисловості щодо надання у 2015 році державних гарантій для
забезпечення виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного това-
риства «Укргідроенерго» за кредитом Європейського банку реконструкції та
розвитку у сумі, що не перевищує 180000 тис. євро.

2. Затвердити Умови надання у 2015 році державних гарантій для забезпе-
чення виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства
«Укр гідроенерго» за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку,
який залучається для продовження реалізації Проекту «Реабілітація гідро -
електростанцій», що додаються.

3. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, протягом всього періоду обслуго-
вування кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку до повного його
погашення передбачати у складі тарифу на відпуск електричної енергії публіч-
ного акціонерного товариства «Укргідроенерго» кошти для погашення та об-
слуговування зазначеного кредиту.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше на-
брання чинності Законом України «Про внесення зміни до статті 6 Закону Ук-
раїни «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (щодо умов кредитування
Проекту «Реабілітація гідроелектростанцій»).

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮк
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2015 р. № 1125

УМОВИ
надання у 2015 році державних гарантій для забезпечення виконання

боргових зобов’язань публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго»
за кредитом європейського банку реконструкції та розвитку, який залучається

для продовження реалізації Проекту «Реабілітація гідроелектростанцій»
1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням відповідно до статті 6

Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» державних гарантій
для забезпечення виконання боргових зобов’язань публічного акціонерного това-
риства «Укргідроенерго» (далі — позичальник) за кредитом Європейського банку
реконструкції та розвитку у сумі, що не перевищує 180000 тис. євро (далі — запо-
зичення), для продовження реалізації Проекту «Реабілітація гідроелектростанцій».

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання боргових
зобов’язань позичальника за запозиченням, ураховуючи зобов’язання щодо по-
гашення основної суми, відсотків, комісій та інших зобов’язань, що випливають
із запозичення.

3. Позичальник звільняється від зобов’язання надавати майнове або інше за-
безпечення виконання зобов’язань за надання державної гарантії. 

4. Плата за надання державної гарантії вноситься позичальником у розмірі
0,5 відсотка річних на залишок суми неповернутого запозичення.

5. До надання державних гарантій позичальник забезпечує погодження за-
лучення запозичення відповідно до Порядку погодження залучення державними

підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у
статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать
державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язан-
нями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 
2011 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, ст. 2325).

6. Наданню державних гарантій передує укладення Мінфіном, позичальником
та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг, договору про погашення заборгованості пози-
чальника перед державою за виконання гарантійних зобов’язань.

7. Державні гарантії надаються на строк виконання зобов’язань за запози-
ченням.

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

23.11.2015 м. Київ № 490

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 грудня 2015 року за № 1525/27970

Про Тарифну політику Залізниць держав —
�учасниць Співдружності Незалежних 

Держав на перевезення вантажів 
у міжнародному сполученні 

на 2016 фрахтовий рік
Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Угоди про проведення уз-

годженої політики у визначенні транспортних тарифів», статті 1 Тарифної Угоди
залізничних адміністрацій (Залізниць) держав — учасниць Співдружності Не-
залежних Держав від 17 лютого 1993 року (далі – Тарифна Угода), з метою реа-
лізації рішення XXIV Тарифної Конференції залізничних адміністрацій —
учасниць Тарифної Угоди (27 — 30 жовтня 2015 року, м.Бішкек)

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити, що з 00 годин 01 січня 2016 року при перевезенні транзитних

вантажів залізничним транспортом України вводиться в дію Тарифна політика
Залізниць держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав на переве-
зення вантажів у міжнародному сполученні на 2016 фрахтовий рік (далі – Та-
рифна політика), прийнята XXIV Тарифною Конференцією залізничних
адміністрацій — учасниць Тарифної Угоди. 

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України  забезпечити:
1) інформування про зміну рівня ставок Тарифної політики в частині, що сто-

сується перевезень по лініях залізниць України, в межах повноважень, визна-
чених Порядком встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної
політики Залізниць держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав на
перевезення вантажіву міжнародному сполученні на перевезення транзитних
вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні
вантажів за конкретними напрямками, затвердженим наказом Міністерства ін-
фраструктури України від 04 жовтня 2012 року № 589, зареєстрованим у Мініс-
терстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1762/22074 (із змінами);

2) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції Ук-
раїни в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр А. ПивовАрський



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

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Лі
в’ячеслава Федоровича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі №426/5473/15-ц за по-
зовною заявою осичнюк євгена вікторовича до Лі
в’ячеслава Федоровича про стягнення боргу за до-
говором, що відбудеться 18.01.2016 року о 09.30
год.

у разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПк україни.

Суддя О. М. Попова

октябрський районний суд м. Полтави викликає ка-
чановського всеволода олександровича, останнім відо-
мим суду місцем проживання якого є: м. донецьк, вул.
Незалежності, буд. 54, кв. 18, як відповідача у судове за-
сідання по справі №554/14194/15-ц за позовом качанов-
ської Анни володимирівни до качановського всеволода
олександровича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 00 хвилин
21.01.2016 року у приміщенні суду в кабінеті №19 за ад-
ресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5.

явка до суду є обов’язковою. у разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя А. М. Чуванова

Сватівським районним судом Луганської області

викликається до суду:

- Тимощук Микола володимирович (останнє ві-

доме місце проживання: 94400, Луганська обл., 

м. краснодон, вул. Земнухова, буд. 3, кв. 39) на 09

годин 00 хвилин 14.01.2016 р. для участі у розгляді

справи № 426/5752/15-ц по суті за позовом ПАТ кБ

«ПриватБанк».

Суддя Река А. С.

Новоселицький районний суд Чернівецької області
викликає вайпана Мугурела Андрійовича,1957 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: с. Бояни
Новоселицького району Чернівецької області, в якості
відповідача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Ігнат Юлії Миколаївни до вайпана Мугурела Ан-
дрійовича, Припрутської сільської ради про визнання
права власності на спадкове майно.

розгляд справи відбудеться о 10 годині 00 хвилин 13
січня 2016 року в Новоселицькому районному суді Чер-
нівецької області. у разі неявки відповідача в судове за-
сідання справа буде розглянута без його участі.

Суддя Павлінчук С. С.

вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
викликає як відповідача осадченко Софію Пилипівну в су-
дове засідання, яке відбудеться 18.01.2016 року о 09.30 го-
дині у приміщенні вознесенського міськрайонного суду
Миколаївської області за адресою: Миколаївська область,
м. вознесенськ, вулиця кібрика, будинок 11, кабінет 18, в
якому відбудеться слухання цивільної справи за позовом Ту-
бичко ольги Миколаївни до Територіальної громади м. воз-
несенська в особі вознесенської міської ради Миколаївської
області, осадченко Софії Пилипівни про визнання недійсним
державного акта на право приватної власності на землю. у
разі неявки відповідача, справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя Висоцька Г. А.

красноармійський міськрайонний суд донецької
області (м. красноармійськ, вул. Горького, 20, тел.
канцелярії (06239)2-02-65) повідомляє:

Слухання цивільної справи за позовом Фаустової
олени Миколаївни до Фаустова Юрія Михайловича,
18.12.1983 р. н. (м. донецьк, вул. крупської, 32 а,
київський район) про розірвання шлюбу відбудеться
22.01.2016 року о 09.00 годині (перший поверх, ка-
бінет судді Пелеп Ю. К.).

відповідачу Фаустову Ю. М. необхідно прибути до
суду на вказаний час для участі в розгляді справи по
суті. у випадку неприбуття, справа буде розглянута
у відсутність відповідача.

Жмеринський міськрайонний суд вінницької області ви-
кликає радзієвську Людмилу Петрівну, 14.06.1971 року народ-
ження, місце реєстрації: м. Жмеринка, вул. коноваленко, 16,
вінницької області, в судове засідання як відповідача у цивіль-
ній справі №130/3095/15-ц, №2/130/1326/2015 за позовом
яценка олександра Сергійовича, що діє в інтересах Публічного
акціонерного товариства «крЕдоБАНк» до радзієвської Люд-
мили Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться о 09 год. 12.01.2016 року за адресою:
вінницька область, м. Жмеринка, вул. образцова, 6.

у разі неявки відповідача радзієвської Людмили Петрівни
в судове засідання, справу буде розглянуто за її відсутності за
наявними у справі доказами. Про причини неявки повідомити
суд. 

Суддя В. П. Камінський 

Марківський районний суд Луганської області викликає 
відповідача Територіальну громаду в особі кам’янобродського
районного виконавчого комітету в м. Луганську на судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовом Сергієнко ва-
лентини Андріївни до Територіальної громади в особі
кам’янобродського районного виконавчого комітету в м. Луган-
ську, третя особа: Лисичанська державна нотаріальна контора
про визнання права власності на спадкове майно.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського
районного суду Луганської області 05.01.2016 р. о 08 годині 30
хвилин за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева, буд. 31 Луган-
ської області.

у разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПк україни.

Суддя В. М. Шкиря

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст.
74 ЦПк україни викликає відповідача Майєр олександра
Юрійовича, 06.10.1985 року народження, проживаю-
чого: Ар крим, м. Феодосія, вул. вересаєва, 1, кв. 71, по
справі за позовом радіонової Аліни Анатоліївни до
Майєр о. Ю. про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів, в судове засідання на 11 січня 2016
року на 11-00 годину за адресою: м. Суми, вул. Акаде-
мічна, 13, кабінет № 506, головуючий по справі суддя
Кривцова Г. В.

до зазначеної дати відповідачу пропонується надати
пояснення або заперечення на позов та докази на їх під-
твердження. у разі неявки відповідача справа буде роз-
глядатися у його відсутність в заочному порядку.

Артемівський міськрайонний суд донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Тов «Фінансова компанія «довіра та Га-
рантія» до Гаврилова Сергія в’ячеславовича про стягнення
заборгованості.

відповідач по справі Гаврилов Сергій в’ячеславович (ад-
реса: донецька обл., м. єнакієве, смт Булавинське, пров. Со-
ветський, 5) викликається на 12.01.2016 року на 09-00 год.
до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді справи по суті.

відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. у випадку неприбуття відповідача, він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ кБ «Приватбанк» до Антонцева
олега васильовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

відповідач у справі Антонцев олег васильович, що меш-
кає за адресою: смт карло-Марксове єнакіївського району
донецької області, вул. Магістральна, 30, викликається о
10.00 годині 12 січня 2016 року до суду, каб. № 306, для
участі у розгляді вказаної справи по суті.

відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. у випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. в разі неявки відпові-
дача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПк україни справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ кБ «ПриватБанк» до Фе-
дорової олесі вікторівни про стягнення боргу.

відповідачка по справі Федорова олеся вікторівна
(адреса: донецька обл., м. вуглегірськ, вул. Станкев-
ського, 19/35) викликається на 05.01.2016 року о 09.40
год. до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді справи
по суті.

відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. у випадку неприбуття відпові-
дачки, вона повинна повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ кБ «Приватбанк» до Максюти Сергія
валерійовича про стягнення суми заборгованності за кре-
дитним договором.

відповідач у справі Максюта Сергій валерійович, що
мешкає за адресою: м. Часів яр донецької області, вул. Не-
догібченко, 5, кв. 9, викликається о 09.00 годині 18 січня
2016 року до суду, каб. № 306 для участі у розгляді вказаної
справи по суті.

відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. у випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. в разі неявки відпові-
дача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПк україни справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

костянтинівський міськрайонний суд донецької області
(85110, м. костянтинівка донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/6707/15-ц за
позовом ПАТ кБ «Приватбанк» до Шейко Е.о. про стягнення
заборгованості. відповідач у справі - Шейко Едуард олек-
сійович, 02.09.1967 р.н., останнє відоме місце проживання:
донецька область, м. Макіївка, смт Горького, вул. Бесту-
жева, 22-4, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 12 січня
2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи
по суті.

відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. у разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Артемівський міськрайонний суд донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ кБ «Приватбанк» до Зубкова олексія олександро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

відповідач у справі Зубков олексій олександрович, що меш-
кає за адресою: м. Юнокомунарівськ донецької області, вул.
Шевцової, 45, кв. 1, викликається о 10.00 годині 21 січня 2016
року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи
по суті.

відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. у випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. в разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПк україни справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ кБ «Приватбанк» до Савіної Світлани
Ігорівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

відповідачка у справі Савіна Світлана Ігорівна, що мешкає
за адресою: м. Артемівськ донецької області, вул. комсо-
мольська, 3, кв. 18, викликається о 09.00 годині 12 січня
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті.

відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. у випадку неприбуття, відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки. в разі неявки від-
повідачки відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПк україни справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Петропавлівський районний суд дніпропетров-
ської області викликає як відповідача Міщенко Сер-
гія вікторовича, 03.10.1977 року народження, який
проживає за адресою: Горова, буд. 21, с. Самарське
Петропавлівського району дніпропетровської об-
ласті, у судове засідання по справі за позовом ПАТ
кБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

розгляд вище вказаної справи призначений о 09
годині 00 хвилин 12 січня 2016 року в приміщенні
Петропавлівського районного суду за адресою: смт
Петропавлівка дніпропетровської області, вул. ра-
дянська, 74-А, каб. № 6.

Суддя Ніколаєва І. К.

у провадженні Малиновського районного суду м. одеси
у судді Мурзенко М. В. перебуває цивільна справа за позо-
вом ПАТ кБ «Приватбанк» до Прісікаряна олега васильо-
вича про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача: Прісікаряна олега васильо-
вича про час і місце судового засідання у зазначеній справі,
яке відбудеться о 12 год. 15 хв. 18.01.2016 року у залі судо-
вих засідань № 205 Малиновського районного суду м.
одеси, який розташований за адресою: м. одеса, вул. в.
Стуса, 1А. в разі неявки у судове засідання, має повідомити
суд про причини такої неявки. в разі неявки відповідача у
судове засідання суд вправі розглянути справу за його від-
сутністю.

краснолиманським міським судом донецької області
(84406, м. красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ною товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
романова володимира Миколайовича про стягнення за-
боргованості.

відповідач романов в. М. викликається до каб. № 6
суду на 15 січня 2016 року об 11 годині 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. у разі неявки відповідача, справа
буде розглянута за його відсутності за наявними дока-
зами. 

Суддя Бєлоусов А. Є.

Сумський районний суд Сумської області викли-
кає в судове засідання, призначене о 14.30 годині 11
січня 2016 року, за адресою: м. Суми, провул. Ака-
демічний, № 13, каб. 101, Буката віктора олексан-
дровича як відповідача по цивільній справі 
№ 2/587/1014/15 за позовом ПАТ кБ «Приватбанк»
до Буката віктора олександровича про стягнення
боргу.

у випадку неявки справу буде розглянуто без
участі Буката віктора олександровича.

Суддя В. І. Куц

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 12
січня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Черні-
гівського районного суду Запорізької області за ад-
ресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Скріпніка дмитра Георгійовича, за-
реєстрованого за адресою: Запорізька область, Чер-
нігівський район, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 23, як
відповідача по цивільній справі № 329/1120/15-ц за
позовом ПАТ кБ «ПривАТБАНк» до Скріпніка
дмитра Георгійовича про стягнення заборгованості.

Суддя Н. М. Пода

у провадженні Малиновського районного суду 
м. одеси у судді Мурзенко М. В. перебуває цивільна
справа за позовом ПАТ кБ «Приватбанк» до Андрея-
щенка Сергія Степановича про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача: Андреященка Сергія Сте-
пановича про час і місце судового засідання у зазначеній
справі, яке відбудеться о 09 год. 15 хв. 19.01.2016 року
у залі судових засідань № 205 Малиновського районного
суду м. одеси, який розташований за адресою: м. одеса,
вул. в. Стуса, 1А. в разі неявки у судове засідання, має
повідомити суд про причини такої неявки. в разі неявки
відповідача у судове засідання суд вправі розглянути
справу за його відсутністю.

Малинський районний суд Житомирської області
викликає у судове засідання Сервецького Юрія ва-
лерійовича, Сервецьку раїсу Макарівну та Сервецьку
оксану володимирівну як відповідачів по цивільній
справі № 283/2677/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором в розмірі 129583,87 грн., яке відбудеться
об 11 годині 18 січня 2016 року в приміщенні суду
за адресою: м. Малин, площа Соборна, 6. в разі не-
явки відповідачів справа буде розглянута по суті за
їх відсутності.

Голова суду С. Д. Міхненко

охтирський міськрайонний суд Сумської області
повідомляє, що слухання справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Шляхової Наталії володимирівни
про стягнення заборгованості відбудеться 14 січня
2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. охтирка Сумської області, вул. Жовтнева,
5. в судове засідання викликається як відповідачка
Шляхова Наталія володимирівна, 16.06.1981 року
народження. у разі неявки відповідачки справу буде
розглянуто без її участі. 

Суддя Олійник О. В.

Апеляційний суд донецької області у м. Маріуполі ви-
кликає рибіну вікторію володимирівну як відповідачку
по цивільній справі № 221/2950/15-ц за апеляційною
скаргою позивача Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» на рішення (заочне)
волноваського районного суду донецької області від 09
вересня 2015 року за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до рибіної
вікторії володимирівни про стягнення суми боргу по
кредитному договору у судове засідання, яке відбу-
деться в Апеляційному суді донецької області у м. Ма-
ріуполі 13 січня 2016 року о 09.15 год. в приміщенні суду
за адресою: пр. Леніна, 1а, м. Маріуполь, донецька обл.

Суддя Л. М. Бугрим

Голосіївський районний суд м. києва викликає Мороза
Івана Миколайовича як відповідача по цивільній справі 
№ 752/12551/15-ц за позовом уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Приват-
ного акціонерного товариства комерційний банк «Надра»
до Мороза Івана Миколайовича, Мороз вікторії Андріївни
про стягнення заборгованості, у судове засідання на
27.01.2016 р. о 12.00 год.

Адреса суду: м. київ, вул. П. Потєхіна, 14а, каб. 14, суддя
Сальникова Н. М.

у разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки
в судове засідання, справа буде розглянута за вашої відсут-
ності за наявними у справі доказами, відповідно до 
ст. 169 ЦПк україни.

в провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа № 359/8981/15-ц за
позовом Барановського Геннадія вікторовича до ко-
ломієць вадима володимировича та ПАТ «Страхова
компанія «Інкомстрах» про відшкодування шкоди,
завданої дТП.

у зв’язку з цим суд викликає представника відпо-
відача Приватного акціонерного товариства «Інком-
страх» у судове засідання.

розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 17
годині 00 хвилин 18 січня 2016 року за адресою: 
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

конотопський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає Гужву оксану Ігорівну (останнє відоме місце прожи-
вання: Сумська область, м. конотоп, вул. Леніна, 14/41) як
відповідачку по цивільній справі № 2/577/1839/15 за позо-
вом виконавчого комітету конотопської міської ради, в ін-
тересах малолітніх дітей Гужви Юлії Андріївни, 03.08.2006
р.н., Гужви владислава Андрійовича, 08.03.2003 р.н., Гужви
романа Андрійовича, 18.12.2007 р.н., до Гужви оксани Іго-
рівни, треті особи: прийомні батьки Лакоза Світлана Степа-
нівна, Лакоза Юрій Антонович про позбавлення батьківських
прав у судове засідання, що відбудеться 13 січня 2016 року
о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Сумська область, м. конотоп, вул. Садова, 8, каб. № 7, тел. 
2-54-49, 6-31-65. При собі необхідно мати паспорт.

Суддя В. О. Кравченко

орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає цивільну справу за позовом Ченської Ніни
Семенівни до Аніченко євгена Геннадійовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, третя особа:
Ченський в’ячеслав Федорович.

відповідач Аніченко євген Геннадійович виклика-
ється на 18 січня 2016 року об 11.00 годині до ор-
джонікідзевського районного суду міста Маріуполя
донецької області для участі в розгляді справи по
суті.

Суддя Щербіна А. В.

Бородянський районний суд київської області по ци-
вільній справі за позовом кулаєвої Мар’яни Миколаївни,
кулаєва Сергія Петровича до Лісовського олега Юрійо-
вича, Приватного акціонерного товариства «українська
пожежно-страхова компанія» про стягнення моральної
та матеріальної шкоди викликає до суду за адресою: ки-
ївська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315, Лі-
совського олега Юрійовича, який проживає за
останньою відомою адресою: вул. радянська, 62, с. Ми-
роцьке, києво-Святошинський район, як відповідача на
28 січня 2016 року о 09 годині 00 хвилин.

у разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут-
ності.

Суддя Д. Унятицький

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в
судове засідання Лізингову компанію Тов «ІГк», яке
призначено на 20.01.2016 року об 11.30 год. за адресою:
м. Харків, бульвар Богдана Хмельницького, 32/38, для
участі у розгляді цивільній справі № 645/8761/15-ц за
позовом Щирого олександра Станіславовича до Лізин-
гової компанії Тов «ІГк» про стягнення матеріальних
збитків та моральної шкоди.

у разі неявки відповідача це оголошення вважається
належним повідомленням і справу буде розглянуто за
наявними у справі доказами.

відповідач у разі неявки з поважних причин зо-
бов’язаний повідомити про ці причини.

Суддя Алфьорова Т. М.

оболонський районний суд м. києва викликає ку-
дінова Ігоря Анатолійовича як відповідача по цивіль-
ній справі № 2/756/3606/15 за позовом ПАТ «Надра»
до кудінова Ігоря Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором у судове за-
сідання на 20 січня 2016 р. о 16.00 год.

Адреса суду: м. київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 27,
суддя Луценко О. М.

у разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за вашої відсутності за наявними у справі доказами
відповідно до ст. 169 ЦПк україни.
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Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення наступних змін до:

І. Правил (договірних умов) відкриття та комплексного розрахунково–
касового обслуговування банківських рахунків фізичних осіб в АТ 
«УкрСиббанк», опублікованих у газеті «Голос України» № 164 (4164) від
14.09.2007 р. з усіма наступними змінами (надалі – Правила):

1. Пункт 2.3.12.2. Правил викладається у наступній редакції:
«2.3.12.2. Для поповнення карткового Рахунку через термінали само-

обслуговування необхідно:
- ввести номер карткового Рахунку, на який мають бути зараховані

кошти;
- перевірити прізвище, ім’я та по батькові власника Рахунку, які будуть

частково відображені на екрані термінала самообслуговування;
- внести грошові кошти та підтвердити оплату (ліміт максимальної суми

поповнення карткового Рахунку на добу встановлюється з урахуванням
обмежень чинного законодавства). 

Банк не несе відповідальності за коректність і достовірність вказаних
платником реквізитів платежу».

2. Абзац 5 п. 2.7.3. Правил викладається у наступній редакції:
«Комісія за розрахункове обслуговування заборгованості за овердраф-

том нараховується як відсоток (у розмірі, встановленому у відповідній заяві
або в Договорі-анкеті) від середньої суми заборгованості за овердрафтом
за попередній місяць. Під середньою сумою заборгованості за овердраф-
том розуміється сума використаних та неповернених коштів за овердраф-
том на кінець кожного календарного дня, поділена на тридцять
календарних днів (за методом «факт/30»)».

3. Пункт 6.1.5. Правил викладається у наступній редакції:
«6.1.5. Клієнт оплачує Банку разову комісію в момент надання однора-

зової послуги або у строк, обумовлений Договором, а періодичну комісію
(за її наявності згідно з Тарифним планом) – у строк, обумовлений Дого-
вором, згідно з чинними Тарифами Банку і обраним Клієнтом Тарифним
планом та/або умовами Договору. 

При встановленні ліміту овердрафту на картковому Рахунку та за від-
сутності власних коштів на такому Рахунку, Банк здійснює погашення ко-
місій за рахунок встановленого ліміту овердрафту з урахуванням положень
п. 2.3.8.».

4. Пункт 6.1.10. Правил викладається у наступній редакції:
«6.1.10. Періодична комісія не нараховується в разі накладення арешту

на картковий Рахунок Клієнта (за наявності в Банку відповідного документа
на арешт коштів) або під час виконання платіжних вимог за рішенням дер-
жавних органів у випадках, передбачених законодавством. Нарахування
комісії поновлюється з моменту припинення дії відповідного рішення або
арешту. У разі якщо арешт накладено на конкретну суму та залишок на Ра-
хунку більше цієї суми, то Клієнт має право здійснювати платежі в межах
доступної суми, при цьому періодична комісія буде стягуватись. Також Сто-
рони погодили, що у випадку наявності простроченої заборгованості щодо
сплати періодичної та/або разової комісії, що триває більше ніж 30 (трид-
цять) днів поспіль, Банк припиняє нарахування щомісячної/щорічної пе-
ріодичної комісії та має право призупинити надання послуг за Договором.
Банк не нараховує щорічну періодичну комісію та має право призупинити
надання послуг за Договором також у разі відсутності протягом 3 (трьох)
календарних місяців поспіль будь-яких списань з карткового Рахунку, але
якщо в поточному році здійснюється відкриття Тарифного плану або пе-
рехід на відповідний Тарифний план зі щорічною періодичною комісією,
то така комісія нараховується незалежно від відсутності вищезазначених
списань. Після повної сплати Клієнтом всієї суми зазначених несплачених
комісій та за наявності зазначених списань з карткового Рахунку Банк від-
новлює надання послуг за Договором та нарахування щомісячної/щорічної
періодичної комісії. При цьому щомісячна періодична комісія нараховува-
тиметься у розмірі, встановленому стандартними чинними Тарифами».

5. Пункт 7.10. Правил викладається у наступній редакції:
«7.10. У випадку якщо відповідним Тарифним планом, за яким обслу-

говується Клієнт, передбачене надання медичного страхування Держателя
платіжної картки при виїзді за кордон, Клієнт надає Банку право сплатити
страховий платіж за міжнародним договором добровільного страхування
медичних та інших витрат на користь Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «АХА Страхування». З цією метою Клієнт доручає
Банку здійснювати договірне списання коштів у сумі, що дорівнює розміру
страхового платежу, який встановлений для відповідного Тарифного
плану, яким користується Клієнт, та інформаційно вказаний у Тарифах, з
Рахунку на рахунок Приватного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «АХА Страхування», що проводиться через відповідний транзитний
рахунок Банку. Таке договірне списання здійснюється:

• для Тарифних планів, за якими передбачений щорічний страховий пла-
тіж – у день укладення/переоформлення міжнародного договору до-
бровільного страхування медичних та інших витрат;

• для Тарифних планів, за якими передбачений щомісячний страховий
платіж – у день укладення/переоформлення міжнародного договору
добровільного страхування медичних та інших витрат (перший платіж)
та в перший робочий день кожного місяця протягом дії Договору (на-
ступні платежі). У разі недостатності коштів на Рахунку в день здійс-
нення вищезазначеного договірного списання, Банк ініціює
перерахування відповідного щомісячного страхового платежу кожного
робочого дня до настання можливості такого списання.

Якщо в рамках Договору відкрито декілька рахунків, Банк має право
списати суму страхового платежу з будь-якого Рахунку, відкритого в рам-
ках такого Договору. Вказане договірне списання коштів не відбувається
у разі припинення договору медичного страхування після повного пога-
шення заборгованості  за таким договором.

Сторони домовились, що для забезпечення сплати страхового платежу
Банк має право зменшувати суму витратного ліміту на суму такого пла-
тежу.

У рамках одного Договору на кожного Держателя надається тільки один
поліс медичного страхування Держателя платіжної картки при виїзді за
кордон незалежно від кількості оформлених на нього карток». 

IІ. Правил (договірних умов) відкриття та обслуговування банківського
рахунку та емісії корпоративних платіжних карток клієнтам АТ «УкрСиб-
банк», опублікованих у газеті «Урядовий кур’єр» № 133 від 27.07.2012 р. з
усіма наступними змінами (надалі – Правила):

Пункт 3.6 Правил викладається у наступній редакції:
«3.6. Клієнт оплачує Банку разову комісію в момент надання одноразо-

вої послуги або у строк, обумовлений Договором, а періодичну комісію –
протягом семи календарних днів з дня її нарахування, згідно з чинними
Тарифами Банку і обраним Клієнтом Тарифним планом та/або умовами
Договору. При встановленні ліміту овердрафту на Рахунку та за відсутності
власних коштів на такому Рахунку, Банк здійснює погашення комісій за
рахунок встановленого ліміту овердрафту з урахуванням положень п. 3.4.».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офі-
ційному друкованому виданні, а саме 30.12.2015 р.

Датою початку дії змін до Правил є 01.02.2016 р.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту С. М. Панов

Банківська та Генеральна ліцензія №75 видані НБУ 05.10.2011 року. Усі види банківських послуг.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє Сава-
тєєва Олексія Івановича (останнє відоме місце проживання: Запорізька область,
Мелітопольський район, с. Костянтинівка, вул. Одинця, 250) про те, що
26.01.2016 р. о 09 годині 00 хвилин в приміщенні Мелітопольського міськра -
йонного суду Запорізької області за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11,
буде слухатись цивільна справа за позовом Саватєєвої Наталії Вікторівни до Са-
ватєєва Олексія Івановича про позбавлення батьківських прав. 

З опублікуванням оголошення про виклик Саватєєв Олексій Іванович по
справі вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, і у випадку
його неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Зимогляд В. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає ци-
вільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитними договорами.

Відповідачі:
Харченко Олександр Мгерович, 15.11.1987 року народження, останнє

місце реєстрації: Донецька область, м. Білозерське, пр. Фрунзе, 8/15;
Колесник Наталя Сергіївна, 26.03.1984 року народження, останнє

місце реєстрації: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Ярославського,
буд.14/87;

Курченок Сергій Володимирович, 05.02.1977 року народження, ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Фрунзе,
буд. 69; 

викликаються на 26 січня 2016 року на 10:00 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справ.
До розгляду цивільних справ пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі. У випадку не-
прибуття до судового засідання відповідачів, необхідно повідомити суд
про причини неявки, інакше справи буде розглянуто у їх відсутність на
підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочні рішення. 

Суддя Д. Є. Хоменко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/6717/15-ц
за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Пісклова Є. Г., Кошельнікової
М. Є. про стягнення заборгованості. Відповідачі у справі — Пісклов Євген Георгійович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Курчатова,
90-2; Кошельнікова Марина Євгенівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Дебальцеве, вул. Курчатова, 86-46, викликаються до суду на 09 год. 30
хв. 12 січня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою:
вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 21 січня 2016 року о 10-00 годині
буде проведено судове засідання у цивільній справі № 310/10557/15-ц
за позовом ПАТ «Універсал банк» до Гощака Сергія Борисовича та
Гощак Світлани Вікторівни про стягнення боргу за договором кредиту.
Суд викликає Гощака Сергія Борисовича та Гощак Світлану Вікторівну
як відповідачів. Явка відповідачів до суду є обов’язковою. У разі не-
явки відповідачів судове засідання буде проведено за наявними ма-
теріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Державна служба фінансового моніторингу України оголошує конкурс на
заміщення вакантних посад державних службовців (керівників та спеціалістів)
з питань:

— проведення фінансових розслідувань, аналізу ризиків та проведення ти-
пологічних досліджень, роботи з підрозділами фінансових розвідок, взаємодії
з правоохоронними органами;

— інформаційних технологій, розробки та впровадження програмних засо-
бів;

— міжнародного співробітництва та нормативної діяльності;
— бухгалтерського обліку та звітності, роботи з персоналом;
— внутрішнього аудиту та господарського забезпечення.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра та відповідну
професійну підготовку, знають національне законодавство, мають стаж роботи
за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в
інших установах не менше 5 років (для керівних працівників — стаж роботи за
фахом не менше 5 років на керівних посадах, для спеціалістів з питань інфор-
маційних технологій стаж роботи за фахом не менше 3-х років). 

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів від дня виходу оголо-
шення про конкурс. Додаткову інформацію про функціональні обов’язки та
умови оплати праці можна отримати за телефоном (044)594-16-88. Адреса: вул.
Білоруська, 24, м. Київ, 04655. Перелік вакантних посад розміщено на офіцій-
ному веб-сайті Держфінмоніторингу.

Великописарівська селищна рада повідомляє, що реєс-

траційною службою Великописарівського районного управління юс-

тиції 22.12.2015 року взяте на облік безхазяйне нерухоме майно

(одноповерховий будинок), яке розташоване за адресою: Сумська об-

ласть, Великописарівський район, смт Велика Писарівка, вул. Ленін-

градська, 21, за реєстраційним номером 50527562. Телефон для

інформації (05457) 5-11-15.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «а») розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Камєнєва Світлана Євгенівна, 28.05.1964 року народження, ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Білозерське, вул. Строітельна,
буд.7/10, викликається на 21 січня 2016 року на 10:00 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність
на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Мая-
ковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Листопадова Миколи Валентиновича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, місце проживання якого неві-
домо, викликається на 05 січня 2016 року о 09-00 годині до суду, каб. №2, для участі
у розгляді справ по суті; Романова Євгенія Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, місце проживання якого невідомо, викликається на
05 січня 2016 року о 09-30 годині до суду, каб. №2, для участі у розгляді справ по
суті; Козанчук Наталії Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, місце проживання якої невідомо, викликається на 05 січня 2016 року о 10-
00 годині до суду, каб. №2, для участі у розгляді справ по суті; Вільданова Шаміля
Фаільовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, місце прожи-
вання якого невідомо, викликається на 05 січня 2016 року о 10-30 годині до суду,
каб. №2, для участі у розгляді справ по суті.

Суддя В. В. Літовка 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя А. В. Орче-
лота) викликає в судове засідання у справі за позовом публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Правекс Банк» про стягнення заборгованості у
якості відповідача:

— Карапетян Аксел Артушович, останнє місце проживання: 85100, Донецька
обл., м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, будинок 93-В, кв. 157. Судове засі-
дання призначено на 13 січня 2016 року о 09-00 год. за адресою: м. Костянти-
нівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 25. 

- Карапетян Ліана Володимирівна, останнє місце проживання: 85100, До-
нецька обл., м. Костянтинівка, просп. Ломоносова, будинок 93-В, кв. 157. Су-
дове засідання призначено на 13 січня 2016 року о 09-00 год. за адресою: 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 25.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК

України, може бути розглянута за їх відсутності.

В провадженні Коростишівського районного суду Житомирської
області перебуває цивільна справа № 280/1506/15-ц за позовом ТОВ
«Порше Лізинг Україна» до Петраківської О. В. про стягнення забор-
гованості та збитків.

Судовий розгляд справи відкладено на 20 січня 2016 року на 09
год. 30 хв. в Коростишівському районному суді за адресою: м. Ко-
ростишів, вул. К. Маркса, 52, суддя Василенко P. O., тел. 5-09-70.

В судове засідання викликається відповідач:
— Петраківська Олена Василівна, проживає за адресою: м. Жито-

мир, вул. Мала Бердичівська, 1, кв. 35, зареєстрована в м. Корости-
шів, Житомирська обл., вул. Леніна, 9.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде
розглянута у його відсутність за наявними доказами.

В провадженні судді Бердянського міськра -
йонного суду Петягіна В .В. знаходиться цивільна
справа за позовом публічного акціонерного това-
риства «ВТБ БАНК» про стягнення заборгова-
ності: №310/4523/15-ц до Корчагіна Олександра
Миколайовича.

Розгляд справи призначено на 05.01.2016 року
на 08 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502,
суддя Петягін В. В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Корчагіна Олек-
сандра Миколайовича. У разі неявки відповідача,
справа буде розглянута за наявними в ній мате-
ріалами.

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК В СУД ОБВИНУВАЧЕНОГО 

В провадженні Лугинського районного суду Жито-
мирської області знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 22014101110000094
стосовно Гулієва Бадир Бакіра Огли, 24.04.1965 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 
ст. 204 КК України.

Обвинувачений Гулієв Бадир Бакір Огли, зареєс-
трований за адресою: вул. Слов’янська, 3, кв. 85, 
м. Красний Лиман Донецької обл., та проживаючий
за адресою: вул. Івана Мазепи, 12-а, кв. 1, м. Київ. На
підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитись 13 січня 2016 року об 11 годині 00
хв. в підготовче судове засідання до суду за адресою:
Житомирська область, Лугинський район, смт Лу-
гини, вул. К.Маркса, 2-а.

Суддя І. І. Денисюк

Дніпровський районний суд м. Дніп-
родзержинська викликає в відкрите су-
дове засідання як відповідача по справі
на 14 год. 00 хв. 05.01.2016 р.

Потрогоша Сергія Михайловича, 
останнє відоме місце реєстрації за ад-
ресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпродзержинськ, проспект К. Мар-
кса, 24-40, по цивільній справі за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Потрогоша
Сергія Михайловича про звернення
стягнення на предмет застави.

Відкрите судове засідання по цивіль-
ній справі відбудеться під головуванням
судді Замкової Я. В. в приміщенні Дніп-
ровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська за адресою: Дніпропе тровська
область, м. Дніпродзержинськ, вул.
Петровського, 166, 2 пов., каб. № 13.

Подільський суд м. Києва пові-
домляє Савченка Юрія Миколайо-
вича, 17.06.1981 р.н., що судове
засідання за позовом Служби у спра-
вах дітей Подільської РДА до Сав-
ченка Ю. М. про позбавлення
батьківських прав та стягнення алі-
ментів відбудеться 21.01.2016 р. о
13:45 в приміщенні суду (м. Київ,
вул. Хорива, 21, каб. 8, суддя За-
рицька Ю. Л.).

Розівська держнотконтора
(Запорізька обл., смт Розівка,
вул. Визволителів, 13) запрошує
Бондар Дениса Миколайовича
прибути до нотаріальної контори
в строк до 16.01.2016 р., для
прийняття спадщини померлої
16.07.2015 р. Осипенко Діни Ти-
мофіївни.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

На заміщення вакантної посади державного тренера штатної 
команди національної збірної команди України з баскетболу.

Загальні вимоги для конкурсантів на посаду державного тренера:
- повна вища освіта відповідного напрямку підготовки 

(магістр, спеціаліст);
- післядипломна освіта в галузі управління;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи за професіями не менше 5 років.

Документи для участі в конкурсі, Програма розвитку відповідного
виду спорту в Україні приймаються протягом 30 календарних днів 
з дня його оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, 
каб. 611, телефон для довідок: 289-12-75.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул.
Дегтярівська, 31-А, викликає на 15.02.2016 року о 10 год. 30 хв. Лу-
щенко Любов Петрівну в якості відповідача по справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до Лущенко Любові
Петрівни про стягнення заборгованості за договором оренди.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі його неявки
справа розглядатиметься в його відсутність.

Суддя О. А. Савицький 
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 31 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -9  -14       -5  -10
Житомирська -9  -14       -5  -10
Чернігівська -13  -18       -7  -12
Сумська -15  -20       -8  -13
Закарпатська -9  -14       -1    -6
Рівненська -9  -14       -5  -10
Львівська -10  -15       -3    -8
Івано-Франківська -11  -16       -4    -9
Волинська -9  -14       -4    -9
Хмельницька -10  -15       -5  -10
Чернівецька -9  -14       -5  -10
Тернопільська -9  -14       -5  -10
Вінницька -9  -14       -5  -10

Oбласть Нiч          День
Черкаська -10   -15      -5   -10
Кіровоградська -10   -15      -5   -10
Полтавська -14   -19      -7   -12
Дніпропетровська -13   -18      -6   -11
Одеська -9   -14      -4     -9
Миколаївська -10   -15      -5   -10
Херсонська -11   -16      -5   -10
Запорізька -12   -17      -6   -11
Харківська -15   -20      -7   -12
Донецька -15   -20      -6   -11
Луганська -15   -20      -8   -13
Крим -9   -14      -5   -10
Київ -10   -12      -6     -8

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Молитви рідних
захищають бійців

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ГУРТОМ. На Новий рік українські військові в АТО куштувати-
муть подільські яблука, яких з Вінниччини на передову відправ-
лено майже чотири тонни. Разом з фруктами повезли подоляни
й одну тонну солодощів. Новорічні гостинці захисникам Бать-
ківщини готували представники всіх районів області. Ініціював
збір вантажу  голова облдержадміністрації Валерій Коровій, аби
військові, які не зможуть зустріти Новий рік та Різдво вдома,
все-таки  відчули приємні миті свята. 

З Оратівського району, крім продуктів харчування, передали
краянам також 10 ікон. Оратівчани впевнені, що їхні молитви
рятують життя бійців  —  жоден військовослужбовець з  району
на Донбасі не загинув. 

А колектив Вінницького міжрегіонального вищого професій-
ного училища виготовив 250 літрів вітамінної суміші та одну ти-
сячу пиріжків із джемом і маком, які через волонтерів — своїх
випускників відправили військовим та в чотири дитячі будинки,
розміщені в зоні АТО.

фотофакт

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр» 

ДОБРО ПРИМНОЖИТЬСЯ.
Цього разу працівники Державної
служби з безпеки на транспорті
(дотепер — «Укр трансінспекція»)
в Закарпатській області приїхали
до міста Перечин не для рейдової
перевірки, як зазвичай, а з іншою
метою — допомогти вихованцям

місцевої школи-інтернату відчути
новорічно-різдвяну казку. При-
везли з собою купу солодощів,
санітарно-гігієнічні набори для ді-
тей, а також прин тер для потреб
керівництва закладу. 

Учні школи-інтернату виявили-
ся готовими до візиту гостей:
розказували вірші та співали піс-
ні до свята, колядували. У части-
ни присутніх на очі набігли сльо-

зи, адже не всі хлопчики й дів-
чатка мають обох батьків, декот-
рі є повними сиротами. «Якби не
ваша та інших наших спонсорів
щедрість, ми не змогли б пода-
рувати дітям свята уповні», —
сказала заступник директора з
навчально-виховної роботи Ок-
сана Стегней. Начальник управ-
ління Сергій Слободянюк приві-
тав колектив школи-інтернату з

Новим 2016 роком і Різдвом
Христовим. А пізніше, не для ді-
тей, додав: подарунки придбані
не за бюджетні кошти, а за до-
бровільні пожертви працівників
Держслужби України з безпеки
на транспорті. Пообіцяв, що в на-
ступному році він і колеги знову
навідаються до навчально-ви-
ховного закладу. Тоді, безумов-
но, знову з подарунками.

Перед дивом усі рівні

Заколядували німецьким побратимам
Володимир ГАЛАУР, 

«Урядовий кур’єр»

СПІВУЧА ДИПЛОМАТІЯ.
Хлоп’ячий хор Харківської серед-
ньої спеціалізованої музичної
школи-інтернату під керівниц-
твом Олексія Кошмана був од-

ним з найуспішніших повпредів
України  в Німеччині під час від-
значення чвертьстолітнього юві-
лею встановлення побратим-
ських відносин між Слобожан-
ською столицею і Нюрнбергом.

Учні музичної школи-інтерна-
ту, яких на свято запросив сим-

фонічний оркестр «Нюрнбергер
сімфонікер», виступили на трьох
різдвяних концертах у головному
концертному залі Нюрнберга
«Мейстерзингерам-галлі». Під
керівництвом німецького дири-
гента Володимира Яскорскі
хлоп’ячий хор виконав твори ра-

зом з «Нюрнбергер сімфонікер»
та під управлінням Олексія Кош-
мана порадував німецьких шану-
вальників класики сольною про-
грамою з традиційних україн-
ських та різдвяних пісень різних
народів, а також твори компози-
торів ХХ століття. 

Виходимо на світовий чемпіонат?
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ.
Днями Київ офіційно став кан-
дидатом на проведення першо-
го в історії командного чемпіо-
нату світу зі спортивної ходьби. 

9 грудня Міжнародна асоціа-
ція легкоатлетичних федерацій
(ІААФ) оголосила про бажання
семи національних федерацій
прийняти командний чемпіонат
світу зі спортивної ходьби і чем-
піонат світу у віковій категорії

U20 з легкої атлетики у 2016 ро-
ці. До 22 грудня кандидати на
проведення змагань мали надіс-
лати офіційні заявки. Нині на
проведення командного чемпіо-
нату світу зі спортивної ходьби,
крім Києва, претендують ще три
міста — Рим (Італія), Ґуаякіль
(Еквадор) і Мехіко (Мексика).

На проведення чемпіонату
світу U20 кандидат лише один
— Бидгощ (Польща). На це пра-
во також претендували Прет
(Австралія) й одне з міст в Індії,
яке мали визначити згодом.

Проте обидві федерації відмо-
вилися від ідеї приймати у себе
змагання.

Міста-господарі змагань бу-
дуть визначені 7 січня шляхом
електронного голосування між
членами Ради ІААФ.  

Варто зазначити, що коман-
дний чемпіонат світу зі спортив-
ної ходьби і чемпіонат світу U20
з легкої атлетики у 2016 році
мали відбутися в Росії, але
ІААФ позбавила її права прове-
дення обох турнірів. Нагадаємо
також, що командний чемпіонат

світу зі спортивної ходьби відбу-
деться вперше саме у 2016 ро-
ці. До цього змагання мали на-
зву «Кубок світу зі спортивної
ходьби». Новий турнір, як і по-
передній, проводитиметься раз
на два роки.

Переможцями останнього в
історії Кубка світу стали Руслан
Дмитренко (спортивна ходьба
на 20 км) і чоловіча збірна Украї-
ни зі спортивної ходьби на 20
км. На дистанції 50 км українці у
командному заліку виграли
срібні медалі.

Діда Мороза викликає
аукціон

Євдокія ТЮТЮННИК,
«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Убрана в яскраві барви дитяча фантазія —
це звернення до світу бути красивішим і добрішим. Чернігівським
хлопчикам і дівчаткам, до яких кольори прихильніші, ніж звуки,
дорослі допомогли продати їх твори і заробити дещицю коштів
собі на новорічний подарунок.

Благодійний аукціон на підтримку дітей з вадами слуху, котрий
відбувся в обласному художньому музеї імені Галагана, пропо-
нував три десятки робіт, наповнених позитивом і очікуванням
свята. Юні автори — учні чернігівського навчально-реабілітацій-
ного центру та арт-студії «Колібрі» з радістю та надією спостері-
гали за ходом аукціону. Виручені кошти отримували одразу осо-
бисто в руки. 

Організатори благодійного аукціону розповідають, що в місті
над Десною він відбувається вже вдруге. І є надія, що цей захід у
числі інших добрих новорічних справ обов’язково приживеться.

ПЕРЕДСВЯТКОВА МІСІЯ. Делегація Федерації футболу України
відвідала Головний клінічний госпіталь у Києві, аби за дорученням Ді-
да Мороза зробити кілька важливих речей. По-перше, привітати ме-
диків та українських вояків, що лікуються тут, із Новорічними та Різ-
двяними святами, а по-друге, вручити всім довгоочікувані подарунки.

Президент ФФУ Андрій Павелко, зокрема, передав керівництву
столичного госпіталю сертифікат на отримання у подарунок від На-
ціональної футбольної асоціації нової трубки для рентгенівського апа-
рата. «Сподіваємося, це обладнання сприятиме ефективному ліку-

ванню та якнайшвидшій реабілітації хлопців, які виборюють незалеж-
ність нашої держави. У нас сформувалася добра традиція, згідно з
якою вони мають змогу відвідувати матчі національної збірної України.
Впевнений, що це також відіграло важливу роль у тому, що наша ко-
манда зуміла вийти до фінальної частини чемпіонату Європи 2016 ро-
ку», — зазначив очільник ФФУ.

Разом із тренерами молодіжної збірної Олександром Головком та
юнацької команди U-19 Олегом Кузнецовим Андрій Павелко роздав
бійцям футбольні сувеніри та солодощі до святкового столу.
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