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Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк
провів засідання Міжвідомчого
оперативного штабу Державної комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

субота, 9 СІЧНЯ 2016 РОКУ
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Квартира для бійця

ЦИТАТА ДНЯ

«Я пояснюватиму
людям, чому
підписали
цю угоду. Ми
торгова нація.
Нам потрібні
торгові угоди,
і Україна — це ще
один приклад».

Фото УНIAН

Марк рютте:

Постанова Кабінету Міністрів України
«Про утворення територіальних
органів Державної служби з питань
безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів»

Прем’єр-міністр Нідерландів про кампанію на підтримку
Угоди про асоціацію України з ЄС напередодні
консультативного референдуму в цій країні

ПДВ набуває
електронного вигляду
ФІНАНСИ. Ще напередодні Нового року уряд ухвалив постанову
«Про внесення змін до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість», головним розробником якої виступив
Мінфін, повідомляє департамент із питань фінансової політики Секретаріату КМУ. Документом передбачено узгодження Порядку
електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16 жовтня 2014 р. №569,
із нормами Податкового кодексу України, які набрали чинності з 1
січня 2016 р. в частині функціонування такої системи.
Актуалізація положень Порядку електронного адміністрування
ПДВ дає змогу, по-перше, реалізувати механізм часткової сплати
цього податку сільгосппідприємствами — суб’єктами спеціального
режиму оподаткування залежно від виду сільгосппродукції, і подруге, врегулювати питання врахування в системі електронного
адміністрування податку на додану вартість особливостей для
платників, що застосовують касовий метод податкового обліку.

ЦИФРА ДНЯ

0,7%
становив індекс споживчих цін
у грудні 2015-го відносно листопада
цього самого року
ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА
ГАЗЕТИ
«УРЯДОВИЙ
КУР’ЄР»
НА 2016 РІК

НА ЧАСІ. У Львові розпочинається зведення житлового

будинку для учасників АТО та сімей загиблих воїнів

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

..............

.................................................................

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ
УСІ
ВІДДІЛЕННЯ
ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

4

Родини наших воїнів повинні відчувати захист і чоловіків, і влади

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО
на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

ТЕЛЕКУР’ЄР

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

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

послуга за
приймання
передплати

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

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 11 січня 2016 року
4 820103 080053

USD 2350.2697
EUR 2524.6597
за 100 доларів сШа
за 100 євро

RUB 3.2226
за 10 рублів

/ AU 254733.98

AG 3291.55
PT 209879.08
за 10 тройських унцій

PD 127854.67

9 січня 2016 року, субота, № 4

www.ukurier.gov.ua
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реклама. оголошення
Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області
викликає у судове засідання як відповідача Гушевату Ірину Русланівну, остання відома адреса реєстрації якої: м. Могилів-Подільський, вул. Чапаєва, 29, Вінницької обл., у цивільній справі
№138/2974/15-ц (2/138/946/15) за позовом Нечипорука Ігоря
Миколайовича до Гушеватого Руслана Миколайовича, Гушеватої
Ірини Русланівни про стягнення боргу за договором позики.
Судове засідання призначено на 13 січня 2016 року о 09 годині 30 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл.,
м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30.
У разі неявки у судове засідання відповідача справа буде розглядатись у його відсутність за наявними у справі доказами. Крім
того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити суд
про причини неявки у судове засідання.

Глобинський районний суд Полтавської області викликає в
якості відповідача Черепа Володимира Михайловича (останнє
відоме місце проживання: село Демченки, Глобинський район
Полтавської області, вул. Перемоги, буд. 22) в судове засідання
по цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Черепа
Володимира Михайловича про стягнення боргу по кредитному
договору.
Судове засідання відбудеться 15 січня 2016 року об 11 год.
40 хв. в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської
області за адресою: м. Глобине, вул. Леніна, 183/23.
Явка відповідача в судове засідання є обов’язковою. В разі
неявки в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за Вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки
в судове засідання.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу за позовом Кольченко
Любові Олександрівни до Риковського Андрія Федоровича, третя особа: Орган опіки та піклування
Слов’янської міської ради Донецької області про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів.
Відповідач по справі Риковський Андрій Федорович, що зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. М. Василевського, б. 14,
кв. 43, викликається на 08.30 годину 12 січня 2016
року до суду, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр.
Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Ширінова Б. Б. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у цивільній справі № 233/5938/15-ц Ширінов
Батир Балтайович, 20.08.1967 р.н., зареєстрований за
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Октябрська, 299/11, викликається у судове засідання на
09:00 год. 15 січня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної
справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб.
№16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинний повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя С. В. Вітковський
Суддя Т. В. Левицька
Суддя І. О. Сидоренко
Суддя Т. О. Мартишева
Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає до суду Кононенко Тетяну Генна- області викликає до суду Плякіну Тетяну Іванівну, області викликає до суду Дудченка Сергія Борисо- області викликає до суду Суслову Юлію Володимидіївну, 24.02.1977 року народження, остання адреса 24.12.1954 року народження, остання адреса реєс- вича, 02.04.1959 року народження, остання адреса рівну, 17.06.1972 року народження, остання адреса
реєстрації: м. Маріуполь, вул. Кальміуська, 113, як трації: м. Маріуполь, вул. 50 років СРСР, 71, кв. 141, реєстрації: м. Маріуполь, бр. Шевченка, 16, кв 120, реєстрації: м. Маріуполь, вул. Енгельса, 71, кв. 3, як
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ як відповідача по цивільний справі за позовом ПАТ як відповідача по цивільний справі за позовом ПАТ відповідача по цивільний справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості за кре- КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості за КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості за «Приват Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, розгляд якої відбудеться кредитним договором, розгляд якої відбудеться кредитним договором, розгляд якої відбудеться дитним договором, розгляд якої відбудеться
14.01.2016 р. о 08.40 год. в приміщенні суду за ад- 14.01.2016 р. о 08.50 год. в приміщенні суду за ад- 14.01.2016 р. о 08-30 год. в приміщенні суду за ад- 15.01.2016 р. о 08-30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.
ресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.
ресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.
ресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідоУ випадку неприбуття відповідач повинен повідоУ випадку неприбуття відповідач повинен повідоУ випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде мити суд про причини неявки, інакше справа буде мити суд про причини неявки, інакше справа буде мити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.
розглянута у його відсутність.
розглянута у його відсутність.
розглянута у його відсутність.
Суддя Н. В. Хараджа
Суддя Н. В. Хараджа
Суддя Н.В. Хараджа
Суддя Н. В. Хараджа
Путивльський районний суд Сумської області виЗвенигородський районний суд Черкаської обТОВ «Праволенд» 19.01.2016 р. о 10:00 гоТОВ «Праволенд» 19.01.2016 р. о 12:00 годині
кликає в якості відповідача Приміна В’ячеслава Ми- ласті викликає на судове засідання Бабенко Олену
дині проводитиме встановлення меж земельних ді- проводитиме встановлення меж земельної ділянки колайовича, останнє відоме місце реєстрації: вул. Миколаївну як відповідача по цивільній справі за полянок Обслуговуючому автогаражному кооперативу Житлово-будівельному кооперативу «Автомат-2» за Базими, буд. 3, м. Путивль, Сумська область, у ци- зовом Унрау Наталії Павлівни до Бабенко Олени Мивільній справі за позовом Публічного акціонерного колаївни про визнання особи такою, що втратила
«Мрія» за адресою: вул. Медова, 9 у Солом’ян- адресою: вул. Лук’янівська, 27 у Шевченківському товариства Комерційний банк «Приватбанк» до При- право користування житловим приміщенням, яке
ському районі м. Києва. Просимо суміжних земле- районі м. Києва. Просимо суміжних землекористува- міна В’ячеслава Миколайовича про стягнення забор- відбудеться у приміщенні Звенигородського районгованості, призначену до розгляду на 14 січня 2016 ного суду Черкаської області 13.01.2016 р. о 09.00
користувачів: Міністерство оборони України, ТОВ чів: КП «Керуюча дирекція Шевченківського району»
року о 12-00 годині в залі суду (Сумська область, м. год.
У разі неявки до суду, справа буде розглянута за
«Блакитна хвиля» з’явитись для погодження актів та ТОВ «Стамар-Крокус» з’явитись для погодження Путивль, вул. Кірова, буд. 54).
В разі неявки в судове засідання справа буде роз- наявними доказами без Вашої участі на підставі ч.9
прийомки-передачі межових знаків. У разі неявки актів прийомки-передачі межових знаків. У разі неглянута на підставі наявних в ній доказів.
ст.74, ст.169 ЦПК України.
акти вважаються погодженими.
явки акти вважаються погодженими.
Суддя Я. І. Данік
Суддя Сакун Д. І.
В провадженні Галицького районного суду міста
Суддею Бердянського міськрайонного суду СтручСуддею Бердянського міськрайонного суду СтручБілокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання як відповідачку Львова (суддя Городецька Л. М.) знаходиться цивільна ковою Л. І. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комуна- ковою Л. І. (за адресою: м. Бердянськ, вул. КомунаГетя Ірину Леонідівну (91021, м. Луганськ, вул. справа за позовом Публічного акціонерного товариства
рів, б. 64, каб. № 308) 14 січня 2016 року о 16 годині рів, б. 64, каб. № 308) 14 січня 2016 року о 16 годині
Линьова, б. 97, кв. 74) по цивільній справі «Ідея Банк» до Нікуліна Ігоря Євгеновича, Щеглова Олексія Валентиновича про звернення стягнення на предмет 30 хвилин буде розглядатись справа за позовом 00 хвилин буде розглядатись справа за позовом
№ 409/3440/15-ц за позовом ПАТ «Експрес Банк»
застави.
Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до
про стягнення кредитної заборгованості.
Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 15
Судове засідання відбудеться 13.01.2016 року (ре- січня 2016 року о 09 годині 30 хвилин. Попереджаємо Царенко Наталі Олександрівни про звернення стяг- Волкова Миколи Івановича про звернення стягнення
зервна дата 15.01.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду відповідача Нікуліна Ігоря Євгеновича, що у випадку
нення на предмет застави.
на предмет застави.
за адресою: Луганська обл., смт Білокуракине, пл. його неявки в судове засідання на вищевказане число,
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі її неЯвка відповідача у справі обов’язкова. У разі його
Шевченка, 2.
справу буде розглянуто у його відсутності на підставі наСуддя Третяк О.Г. явних доказів у матеріалах справи.
явки справа буде розглянута за її відсутності.
неявки справа буде розглянута за його відсутності.
Краснолиманським міським судом Донецької області
Рубіжанський міський суд Луганської області виклиПрилуцьким міськрайонним судом викликається

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Косенка Сергія Олександровича про стягнення заборгованості викликає до суду Косенка Сергія Олександровича, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул.
Сєченова, 3, кв. 85, Голосіївський район, м. Київ.
Судове засідання відбудеться 12.01.2016 року о 14
год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова 7, зал судового
засідання № 1, суддя Дмитренко A. M.
В разі неявки відповідача до суду, справу буде розглянуто в його відсутність.
Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає в якості відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк»
м. Дніпропетровськ про стягнення заборгованості у судові
засідання, які відбудуться:
- 14 січня 2016 року о:
16-30 год. Гаврішову Світлану Анатоліївну (останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
вул. Курчатова, 21/86) (цивільна справа №428/10783/15-ц);
- 26 січня 2016 року о:
16-15 год. Сушильнікову Наталію Іванівну (останнє місце
реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 8/73) (цивільна справа №428/10792/15-ц);
16-30 год. Меренкова Сергія Івановича (останнє місце
реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський, 22/214) (цивільна справа №428/10813/15-ц);
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

до суду:
- Цівун Ярина Володимирівна (останнє відоме
місце проживання: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Гоголя, буд. 138) на 11 годин 00 хвилин
15.01.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 742/4370/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Бєлової Ніни Іллівни про
звернення стягнення на предмет застави.
Відповідач Бєлова Н. І. викликається до каб. № 6 суду
на 14 січня 2016 року на 09 годину 30 хвилин для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутності за наявними доказами.

кає як відповідача Кондратюка Дмитра Сергійовича, по
цивільній справі №425/4237/15ц; 2/425/1509/15 за позовом Гетьман Ірини Анатоліївни до Кондратюка Дмитра
Сергійовича про надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за кордон без згоди батька, у судове засідання, яке відбудеться 12 січня 2016 року о 14 год. 00
хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду.
У разі неявки відповідача у судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі згідно ст. 169 ЦПК
України.
Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.

Суддя В. Рябота

Суддя Бєлоусов А. Є.

Суддя О. Л. Овчаренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Новікова М.В.
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/6509/15-ц
Новіков Михайло Вікторович, 10.03.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Пушкінська, 76, викликається у
судове засідання о 09.30 год. 15.01.2016 року. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя І .О. Юзефович
Суддя Т. О. Мартишева

Глобинський районний суд Полтавської області викликає як відповідача Ляхович Олену Олександрівну (останнє відоме місце проживання: Полтавська область,
Глобинський район, с. Гриньки, вул. Пролетарська, 25) в
судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Ляхович Олени Олександрівни про
стягнення боргу по кредитному договору.
Судове засідання відбудеться 15 січня 2016 року о 10
год. 00 хв. в приміщенні Глобинського районного суду
Полтавської області за адресою: м. Глобине, вул. Леніна,
183/23.
Явка відповідача в судове засідання є обов’язковою.
В разі неявки в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Глобинський районний суд Полтавської області викликає як відповідача Сидоренка Василя Івановича (останнє
відоме місце проживання: Полтавська область, Глобинський район, м. Глобине, туп. Інкубаторний, 6) в судове
засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сидоренка Василя Івановича про стягнення
боргу по кредитному договору.
Судове засідання відбудеться 15 січня 2016 року о 10
год. 30 хв. в приміщенні Глобинського районного суду
Полтавської області за адресою: м. Глобине, вул. Леніна,
183/23.
Явка відповідача в судове засідання є обов’язковою.
В разі неявки в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя Т. В. Левицька

Суддя Т.В. Левицька

У Сихівському районному суді м. Львова (вул. Чоловського, 2, м. Львів, 79018) розглядається справа
№464/8232/15-ц (суддя Бойко О. М.) за позовом Сагайдак Н. В. до Кузіна Дмитра Геннадійовича про
стягнення боргу.
Судове засідання по даній справі призначене на

Южний міський суд Одеської області викликає Артюхову
Ольгу Федорівну в якості відповідача по цивільній справі
№519/1218/15-ц за позовом Дудоліної Маргарити Олександрівни до Артюхової Ольги Федорівни, третя особа — управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області, про розірвання договору довічного утримання, у судове засідання, яке відбудеться 29 січня 2016 року о 12 год.
30 хв. в залі №1 Южного міського суду Одеської області,
який розташовано за адресою: Одеська область, м. Южне,
пр. Григорівського Десанту, 26 а.
У разі неявки Артюхової Ольги Федорівни у судове засідання, справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя В. Г. Котов

14.01.2016 р. о 9:30.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає у судове засідання на 09.00 годину 19 січня 2016
року до Токмацького районного суду (Запорізька область, м. Токмак, вул. Леніна, 28, каб. № 10) Білик Володимира Вікторовича, 20.09.1991 р.н., який проживає
за адресою: Донецька область, Старобешівський район,
с. Андріївка, вул. Садова, 127, в якості відповідача у цивільній справі за позовом Білик Інни Віталіївни до Білик
Володимира Вікторовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів. В разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута в його відсутність за наявними в справі
доказами.

Вінницький міський суд Вінницької області
(21000, м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, 3-й поверх, зал № 25) викликає в судове засідання на 20
січня 2016 року на 10.00 год. відповідача Овчаренка
Романа Вікторовича (24.07.1981 р.н., останнє місце
реєстрації: м. Донецьк, вул. Шуйська, 6, кв. 60) у цивільній справі №127/23916/15-ц за позовом Овчаренко А. С. про стягнення аліментів та позбавлення
батьківських прав. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутності з ухваленням заочного рішення.
Суддя Ушатий І. Г.
Суддя Вохмінова О. С.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє, що розгляд цивільної

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викликає у судове засідання відповідач Аміт (Решетняк) Ніну Василівну, остання відома адреса місця проживання: с. Кричанівка, вул. Миру, 21, Могилів-Подільсправи за позовною заявою ТОВ «Експрес страхування» до Савчука Ігоря Олек- ського району Вінницької області у цивільній справі №138/2357/15-ц (2/138/759/15) за позовом ПАТ «Дельта Банк»
сандровича про стягнення страхового відшкодування в порядку регресу призна- до Аміт (Решетняк) Ніни Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання призначене на 28.01.2016 року о 10 год. 15 хв. в приміщенні Могилів-Подільського міськрачено на 20.01.2016 р. на 16 год. 00 хв. в приміщенні суду (03113, м. Київ, вул. йонного суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30.
У разі неявки відповідача Аміт (Решетняк) Н. В. в судове засідання справа буде розглядатись у її відсутність за
Шутова, 1, каб.23 ) під головуванням судді Козленко Г. О.
наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу її обов’язок повідомити суд про причини неявки
В судове засідання викликається відповідач Савчук Ігор Олександрович.
у судове засідання.

12.01.2016 року о 14-30 годині у приміщенні Новоайдарського районного
суду Луганської області буде слухатись
цивільна справа №419/2549/15-ц,
№2/419/61220/15 за позовом Дідохи
Маргарити Зіновіївни до Сайф Маджид
Хуссейн Аль-Маджадави про розірвання шлюбу.

Суддя О. Є. Цибульський

Суддя Л. Д. Добривечір

В разі Вашої неявки справу буде розглянуто у Вашу відсутність.

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

погода на завтра

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
сесвітньо відома обробка
«Щедрик» належить до
тих, над якими талановитий
український композитор Микола Леонтович працював
майже все життя. Першу її
редакцію було написано до
1901—1902 рр., другу — в
1906—1908, третю — 1914,
четверту — 1916 і нарешті
п’яту — 1919 року.
Уперше «Щедрика» виконав хор Київського університету 1916-го, коли композитор працював у Києві, де керував хоровими колективами, викладав у Музично-драматичній школі (згодом — інституті його імені), працював
у музичному відділі Київського обласного комітету та у
Всеукраїнському комітеті
мистецтв та очолив щойно
створений державний оркестр.
«Він ніби різьбяр у музиці,
що творить найтонші музичні
вартості, неначе мережива із
шовку. Його техніка настільки «ажурна», ніби тонка різьба із золота, прикрашена самоцвітним камінням. Леонтович бере невеличку річ і так
викарбує, що просто дивуєшся: маленьку простеньку мелодію він розгорне на широку
картину з безліччю найрізно-

В

манітніших фарб», — так відгукнувся про творчість Миколи Леонтовича інший український композитор і диригент
Кирило Стеценко.
А ще в короткому як на
щедрівку творі згадано про
те, без чого, на жаль, не може
існувати сучасний світ: «В
тебе товар весь хороший, Будеш мати мірку грошей». А
хто хоче, може почути подзвін срібла-злота у переспіваній із Леонтовича «колядці
дзвонів» — Carol of the Bells,
Ukrainian Bell Carol, Ukrainian Carol. Напередодні Святого
Навечір’я Національний банк

України ввів в обіг дві пам’ятні монети «Щедрик (до 100річчя першого хорового виконання твору М. Леонтовича)»
номіналом 5 гривень з нейзильберу та 20 гривень зі
срібла.
Монети «Щедрик» продовжують серію «Українська
спадщина». Срібна з футляром коштує 1370 гривень, з
нейзильберу — 38 гривень.
Тираж монет — 3000 та 50 000
відповідно.
На аверсі монети з нейзильберу розміщено рельєфне зображення ластівки на
фоні нотних рядків, на реверсі — групу колядників,
що співають, один із них тримає різдвяну зірку, над якою
написи — «ЩЕДРИК, ЩЕДРИК, ЩЕДРІВОЧКА».
Срібна монета оздоблена
блакитним коштовним камінчиком (кубічний оксид
цирконію діаметром 2 мм) та
кольоровим голографічним
зображенням. На її аверсі у
намистовому колі зображено різдвяну зірку, в центрі
якої — колядники, між променями зірки — по три дзвоники. На реверсі розміщено
композицію, поділену на дві
частини стилізованим музичним рядком зі «Щедрика»: угорі портрет Миколи
Леонтовича з диригентською паличкою у правій

Фото з сайту rbc.ua

ЦЕ — НАШЕ! Нацбанк поповнив колекцію «Українська спадщина»

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 10 СІчНЯ

руці, на лівій руці композитора сидить ластівка, праворуч — напис «МИКОЛА
ЛЕОНТОВИЧ»; ліворуч від
портрета на тлі концентричних кіл, що символізують
звучання музики, у центрі
яких вставка з кубічного оксиду
цирконію,
напис
«ЩЕДРИК»; унизу «колядка дзвонів» — на фоні кольорових голографічних кіл
зображено дзвоники.
Окрім нумізматичної цінності, монети мають ще й просвітницьку мету, адже це
чергове нагадування про велич української нації.

Фото з сайту football.sport.ua

Катерина Монзуль —
краща серед футбольних арбітрів
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ВИЗНАННЯ. Міжнародна федерація футбольної історії і статистики визнала кращою у світі жінкою-арбітром 2015 року українку Катерину
Монзуль.
За підсумками четвертого щорічного опитування організації, проведеного серед футбольних фахівців 50 країн, наша співвітчизниця з величезним
відривом випередила конкуренток: на
рахунку Катерини Монзуль 114 балів,
а в німкені Бібіани Штайнхаус, яка посіла друге місце, лише 35 пунктів.
Катерина Монзуль працює на міжнародних матчах з 2005 року, а в
2015-му обслуговувала фінал чемпіонату світу серед жінок США — Японія,

РЕЄСТРАЦІЯ. Сім’ям харків’ян, чиї малюки з’явилися на
світ у перший день нового
2016 року, свідоцтва про народження вручали в урочистій
обстановці. Документи щасливим мамам і татусям видавали
представники органів держав-

ної реєстрації актів цивільного
стану (ДРАЦС) у місті Харкові
просто в пологових будинках.
Це стало можливим завдяки
пілотному проектові Мін’юсту:
згідно з наказом міністерства,
свідоцтва про народження дитини оформляють у місцях перебування породіль. Проект
стартував 26 вересня. До нього долучилися майже всі поло-

а роком раніше — фінал Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок. Найзаповітнішою мрією нашого арбітра є бажання попрацювати на чоловічому фіналі
найпрестижнішого клубного футбольного дійства Європи.
Яскрава представниця елітної категорії арбітрів ФІФА народилася в
Харкові. З дитинства захоплювалася
футболом, грала за дитячі й молодіжні команди. Однак у вісімнадцять
років, обираючи між кар’єрою гравця чи арбітра, зупинилася на останньому. За освітою архітектор. У вільний від суддівства час багато уваги
приділяє тренуванням — хороша фізична форма вкрай важлива для арбітра. Любить спілкуватися з друзями, куховарити і слухати класичну
музику.

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

гові будинки Харкова, і за цей
час було видано 689 свідоцтв
про народження дитини.
— Таке нововведення значно полегшує життя батькам.
Тож вони з радістю сприйняли
наші старання щодо обладнання у кожному пологовому
будинку, який бере участь у
проекті, спеціальної кімнати
для оформлення документів. У
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На Закарпатті
видали колядки
різними мовами
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

Постаралися не лише лелеки
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

кожній з них чергують наші
фахівці з органів юстиції. І тепер для оформлення свідоцтва
про народження свого малюка
батькам потрібно лише надати
необхідні документи та заповнити заяву в першу добу після
народження дитини, — розповіла начальник відділу ДРАЦС
в місті Харкові Тетяна Єгорова.

ВІТАЛЬНІ ПІСНІ. До світлого свята Різдва Христового в
краї за Карпатами видали унікальний збірник «Колядує
Закарпаття». Він вийшов завдяки об’єднаним зусиллям відділу національностей та релігій Закарпатської облдержадміністрації та Центру культур національних меншин за участі фольклористів і музикантів.
— У текстах і мелодіях українських колядок народ явив
не лише талант, а й велику любов і ніжність до Бога Спасителя, новонародженого Ісуса Христа, — сказав начальник відділу національностей та релігій Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Салай. — Христос втілився і
прийшов до нас зі своєї волі, з любов’ю до роду людського.
Різдво навіки з’єднало людину з Богом. Новорічно-різдвяні
пісні-колядки у збірнику наведені не лише українською, а
й румунською, угорською, словацькою, німецькою, чеською, польською мовами, а також закарпатською говіркою.
— Коли співаємо колядку, то входимо в культурний простір єдиного світлого світу, який діє на противагу чорним
силам, — додає фольклорист кандидат філологічних наук
Іван Хланта. — Звичаї колядування у нашого народу мають
давню історію, сягаючи корінням арійських часів. Колядки
пов’язані з днем зимового сонцестояння, яке наші предки
називали святом Коляди. Вважалося, що в цей день сонце
з’їдає змій Коротун. Всесильна богиня Коляда в дніпровських водах народжувала нове сонце — маленького Божича. Язичники намагалися захистити новонародженого: вони проганяли Коротуна, який намагався з’їсти нове сонце,
а потім ходили від хати до хати, щоб сповістити людей про
народження нового сонця, і його зображення носили з собою. Щойно на небі сходила зоря, колядники входили до
двору, кликали господаря і співали його родині величальних пісень про сонце, місяць, зірки. Ці пісні й стали називати колядами, або колядками.
У цьому році закарпатські колядники не лише співатимуть новорічно-різдвяних пісень господарям у їхніх оселях,
а й братимуть участь у фестивалях, концертах. У містах і
селах області вони демонструватимуть свою майстерність
на сценах. Ці заходи організовують обласне управління,
районні та міські відділи культури.
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