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ДОКУМЕНТИ
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«УК» дізнався, чому
бійці нарікають
на неякісне
обмундирування
і як цьому зарадити

СЕРЕДА, 13 СІЧНЯ 2016 РОКУ

ВОЛОДИМИР ДЕМЧИШИН:
«Ціни на нафту
об’єктивно
падають на
світовому ринку.
І люди мають
відчувати
це власними
гаманцями».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Коли почуємо
українське радіо?
Фото Володимира ЗAЇКИ

ЦИТАТА ДНЯ

Закон України «Про внесення змін
до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення
збалансованості бюджетних надходжень
у 2016 році»

Міністр енергетики й вугільної промисловості
про роботу щодо здешевлення пального на АЗС

Мінприроди перевірять
на якість торгів
ОФІЦІЙНО. Для недопущення завдання шкоди економічним
інтересам держави Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк доручив
провести службове розслідування стосовно можливого неналежного виконання службових обов’язків посадовцями Міністерства екології та природних ресурсів під час організації та
проведення конкурсних торгів із закупівлі робіт з капітального
ремонту й реконструкції систем освітлення, які реалізуються в
межах проектів цільових екологічних інвестицій. Ідеться про заміну освітлювальних приладів на світлодіодні, а також реконструкцію мереж зовнішнього й вуличного освітлення із заміною
наявних світильників приладами на основі LED-технологій.
Доручення отримали голова Національного агентства з питань державної служби Костянтин Ващенко, міністр внутрішніх
справ Арсен Аваков, голова Антимонопольного комітету Юрій
Терентьєв, голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Висновки й пропозиції за
результатами перевірки слід подати до 25 січня.

ЦИФРА ДНЯ

1,21 млрд грн
надходжень від оренди державного
майна у скарбницю забезпечив
ФДМУ торік. Це найбільший показник
за останні 15 років
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Є ПРОБЛЕМА. Потреби слухачів та можливості мовців

не завжди збігаються. Чому?

Одному — гроші, а другому — ризики
ПРАВОВА БЕЗГРАМОТНІСТЬ. Більшість потенційних інвесторів-фізосіб навіть не підозрюють,

що з компаніями-забудовниками можна укладати безпечні договори
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
априкінці 2015 року Верховний суд України розтлумачив дві конкретні справи
щодо укладання попередніх до-

Н

говорів купівлі-продажу прав на
власність житлової площі в будинках, які зводять компаніїзабудовники. Його вердикт
одностайний: такі договори можна вважати нікчемними. Чи не
означає це, як кажуть деякі

юристи, що відтепер інвесторфізособа, яка вклала гроші в помешкання, що будують, зовсім
незахищена, оскільки ВСУ дав
таке трактування?
«УК» вирішив у цьому ретельно розібратися і звернувся до

правників, щоб розказати майбутнім інвесторам-фізобам компаній-забудовників, що на них
може чекати, якщо вони вкладуть свої кревні в будівництво.
Особливо це стосується так званого етапу котловану, коли фір-

ми пропонують людям найменші
розцінки на квадратний метр
свого ще уявного житла.
«Насправді інвестори і до
прийняття такого рішення
були повністю незахищеними.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 12 січня 2016 року
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USD 2350.4365
EUR 2559.1553
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.0947
за 10 рублів

/ AU 258724.30

AG 3283.56
PT 205428.15
за 10 тройських унцій

PD 118697.04
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реклама. оголошення
Біловодським районним судом Луганської області викликаються до суду:
- Голубнича Олена Сергіївна (останнє відоме місце проживання: 94800, Луганська обл., Свердловський р-н, с. Ленінське,
вул. Свердлова, буд. 15, кв. 1) на 14 годин 00 хвилин 25.01.2016
р. для участі у розгляді справи № 408/5305/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Бєліков Максим Сергійович (останнє відоме місце проживання: 94800, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Шмідта, буд.
18) на 14 годин 10 хвилин 25.01.2016 р. для участі у розгляді
справи № 408/5310/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Бакуменко Дмитро Вікторович (останнє відоме місце проживання: 94834, Луганська обл., м. Червонопартизанськ, квартал Ворошилова, буд. 9а, кв.2) на 14 годин 20 хвилин 25.01.2016 р.
для участі у розгляді справи №408/5277/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Губанов Сергiй Вiкторович (останнє відоме місце проживання: 94800, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Челюскіна,
буд. 5, кв. 4) на 14 годин 30 хвилин 25.01.2016 р. для участі у
розгляді справи № 408/5229/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».
- Теплинський Віталій Володимирович (останнє відоме місце
проживання: 94800, Луганська обл., Свердловський р-н., с. Бірюкове, вул. Будьонного, буд. 7) на 14 годин 40 хвилин
25.01.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5308/15-ц по
суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Магомедов Михайло Гчиагаєвич (останнє відоме місце проживання: 94800, Луганська обл., м. Свердловськ, к. Пролет. Донбасу, буд. 35, кв. 12) на 14 годин 50 хвилин 25.01.2016 р. для
участі у розгляді справи № 408/5315/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

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:
27 лютого 2015 року у справі № 185/1648/15-ц за позовом до Володіна Євгена Леонідовича;
27 лютого 2015 року у справі №185/1170/15-ц за позовом до Панасюк Катерини Миколаївни;
05 лютого 2015 року у справі №185/319/15-ц за позовом до Павелко
Романа Вікторовича;
27 лютого 2015 року у справі №185/1117/15-ц за позовом до Єлизар’євої Наталі Володимирівни;
27 лютого 2015 року у справі №185/1442/15-ц за позовом до Аметова Федора Валерійовича;
27 лютого 2015 року у справі №185/1087/15-ц за позовом до Рибальченко Маргарити Миколаївни;
27 лютого 2015 року у справі № 185/1198/15-ц за позовом до Шатила Леоніда Йосиповича;
27 лютого 2015 року у справі 185/1261/15-ц за позовом до Величко
Наталії Олександрівни;
27 лютого 2015 року у справі 185/1507/15-ц за позовом до Володіної
Людмили Григорівни;
27 лютого 2015 року у справі 185/1497/15-ц за позовом до Коструліної Галини Анатоліївни;
20 березня 2015 року у справі 185/1835/15-ц за позовом до Кулікова
Володимира Вікторовича;
05 лютого 2015 року у справі №185/238/15-ц за позовом до Поліщука Ярослава Юрійовича;
05 лютого 2015 року у справі № 185/182/15-ц за позовом до Панжар
Миколи Петровича;
20 березня 2015 року у справі 185/1826/15-ц за позовом до Железняк Сергія Львовича.
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 І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє, що 18 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі №428/9074/15-ц за
позовом Приватного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» м. Дніпропетровськ
до Савінкова Григорія Миколайовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє, що 14 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі №428/9828/15-ц
за позовом Приватного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» м. Дніпропетровськ
до Кладька Володимира Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє, що 18 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі №428/10794/15-ц
за позовом Приватного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» м. Дніпропетровськ
до Лугової Ольги Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Юзефович І. О.

Суддя Карягіна В. А.

Суддя М. М. Перекопський

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської
області викликає як відповідача Самойленко Тетяну Леонідівну (останнє відоме місце проживання: м. Кременчук, вул.
Миру, 9, кв. 13) в судове засідання по цивільній справі №
524/9430/15-ц, 2/524/3313/15 за позовом Дьоміна Леоніда
Івановича до Самойленко Тетяни Леонідівни про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.
Судове засідання призначено о 08 год. 30 хв. 28 січня
2016 року у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул.
Першотравнева, 29/5, к. 25.
Явка до суду – обов’язкова.
У разі неявки відповідача Самойленко Тетяни Леонідівни
справа буде розглянута за відсутності цієї особи з ухваленням відповідного рішення на підставі наявних у справі доказів.
Вказана особа зобов’язана повідомити суд про причини
неявки в судові засідання та зміну місця проживання або
знаходження.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької
області викликає у судове засідання як відповідача Басистюк Олену Анатоліївну, остання відома адреса місця
проживання: вул. Леніна, 60, с. Юрківці, Могилів-Подільського району, Вінницької області, у цивільній справі
№ 138/3194/15-ц (2/138/1024/15) за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Басистюк Олени Анатоліївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання призначено на 21.01.2016 року о 09
год. 00 хв. в приміщенні Могилів-Подільського міскрайонного суду Вінницької області за адресою: Вінницька
обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30.
У разі неявки відповідача Басистюк О. А. в судове засідання справа буде розглядатись у її відсутність за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює
відповідачу її обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове засідання.

Дзержинський районний суд м. Харкова викликає
Смолонову Марину Владиславівну, 05.02.1989 р.н., як
відповідача на судове засідання на 28.01.2016 р. об
11.30 за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, буд. 52-В
(каб. 101), для участі у розгляді цивільної справі за позовом Куркіної Інни Михайлівни до Дзержинського відділу державної виконавчої служби Харківського
міського управління юстиції, Смоланової Марини Владиславівни, приватного нотаріуса Харківського міського
нотаріального округу Кошель Тетяни Владиславівни, про
визнання правочину недійсним.
У разі неявки відповідача це оголошення вважається
належним повідомленням і справу буде розглянуто за
наявними у справі матеріалами. Смолонова Марина Владиславівна у разі неявки з поважних причин зобов’язана
повідомити суд про ці причини.

Ірпінський міський суд викликає ТОВ «Тренд Компані», яке
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, 5, оф.517/3, ПАТ
«КБ «ПроЕкономБанк», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул.
Жилянська, 54, у якості відповідачів, ТОВ «Давір Фінанс», яке
знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 28, оф.306,
у якості третьої особи по справі за позовом Ступака Павла Михайловича до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тренд
Компані», Державної іпотечної установи, Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Промекономбанк», третя
особа Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Гамаль Ірина Миколаївна, Приватний нотаріус Київського
нотаріального округу Вдовиченко Наталія Олександрівна, ТОВ
«Давір Фінанс» про визнання недійсними договорів іпотеки майнових прав на нерухоме майно, в судове засідання, яке відбудеться 25.01.2016 р. о 13 год. 45 хв. в приміщенні Ірпінського
міського суду, за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі
неявки справу буде розглянуто у відсутності відповідачів. У
зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники процесу
вважаються належним чином повідомленими про дату судового
засідання.

Суддя С. Г. Нестеренко

Суддя О. Є. Цибульський

Суддя Д. М. Цвіра

Суддя О. В. Пархоменко

Березанський міський суд Київської області викликає Щербину Ларису Тахірівну як відповідача по
справі за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Щербини
Лариси Тахірівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 22 січня 2016 р.
о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м.
Березань вул. Леніна, 32.
У разі неявки справа буде розглянута у Вашу відсутність.
Суддя Р. М. Лялик
Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє, що 11 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі №428/10802/15-ц за позовом
Приватного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» м. Дніпропетровськ до Сальник Тетяни
Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором; 14 грудня 2015 року ухвалено заочне рішення
по цивільній справі №428/9820/15-ц за позовом Приватного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» м. Дніпропетровськ до Кучеренка Григорія
Григоровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє, що 11

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє, що 11

грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі грудня 2015 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі
№428/10787/15-ц за позовом Приватного акціонерного товариства ко№428/9967/15-ц за позовом Приватного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» м. Дніпропетровськ до Афанасьєва
мерційний банк «Приватбанк» м. Дніпропетровськ до Кашуби Сергія
Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним
Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. договором.
Суддя І. О. Юзефович

Суддя І. О. Юзефович

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання Козіну Ольгу Олександрівну (останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Іподромна, 67), як відповідача по цивільній справі за
позовом Приватного акціонерного товариства
«Страхове товариство «Іллічівське» до Козіної Ольги
Олександрівни про стягнення суми страхового відшкодування (в порядку регресу). Явка обов’язкова.
Про причину неявки необхідно повідомити суд. Засідання суду відбудеться 18.01.2016 року о 09-00
год., за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12,
каб. 16, пов. 2.
Суддя М. М. Косолап

Нетішинський міський суд Хмельницької області
(адреса суду: Хмельницька область, м. Нетішин,
пр-кт Незалежності, 12) викликає в судове засідання
на 11 год. 28 січня 2016 року в якості відповідача Кащука Василя Васильовича по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Комерційний банк «Надра» в особі Уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
ліквідацію Стрюкової Ірини Олександрівни до Кащука Василя Васильовича про звернення стягнення
на предмет іпотеки.
Суддя Ходоровський Б. В.

Валешна (Кондратюк) Катерина Володимирівна викликається до Хмельницького міськрайонного суду (вул.
Кам’янецька, 117, поверх 2, кабінет 2) в судове засідання
на 27 січня 2016 року о 17 годині 00 хвилин в якості відповідача для судового розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Валешни Катерини
Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. У випадку неявки відповідача судовий
розгляд справи буде проведено за її відсутності на підставі наявних в матеріалах справи доказів. В разі неможливості явки на вказану дату за вказаною адресою
відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Біловодський районний суд Луганської області викликає
в якості відповідачів Крюкова Олександра Миколайовича,
Забєгуліна Дмитра Михайловича для участі в цивільних
справах за позовами ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, які відбудуться 19
січня 2016 року до Крюкова Олександра Миколайовича о
14:50 годині; до Забєгуліна Дмитра Михайловича о 15:00 годині у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт
Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.
З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання
справи. У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Козак

Суддя В. А. Карягіна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артека, 5) розглядає цивільну справу № 219/7377/15-ц; 2/219/3217/2015 за позовною
заявою Публічного акціонерного товариства «Приват Банк» до
Кольчик Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Кольчик Олександр Миколайович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 86412, Донецька
область, м. Єнакієве, вул. Орєхова, б. 50) викликається на 21
січня 2016 року на 14 годину 00 хвилин до суду, каб. 212, для
участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артека, 5) розглядає цивільну справу № 219/7623/15-ц; 2/219/3327/2015 за позовною
заявою Публічного акціонерного товариства «Приват Банк» до
Маногарова Артема Сергійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Відповідач по справі Маногаров Артем Сергійович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: 86400, Доненька область, смт Хаютино, вул. Харківська, б. 12) викликається на 21
січня 2016 року на 12 годину 20 хвилин до суду, каб. 212, для
участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (м. Красноармійськ, вул. Горького, 20, тел. канцелярії (06239) 2-02-65) повідомляє:
Слухання цивільної справи за позовом Кушнір Олени Сергіївни до Кушнір
Романа Ігоровича 01.12.1972 р. н., (м. Маріуполь, вул. Карпинського, 84/3,
гуртожиток, Донецька область) про стягнення аліментів, відбудеться
02.02.2016 року о 09-00 годині (перший поверх, кабінет судді Пелеп Ю. К.).
Відповідачу Кушнір Р. І. необхідно прибути до суду на вказаний час для
участі в розгляді справи по суті. У випадку неприбуття справа буде розглянута у відсутність відповідача.

Деснянський районний суд м. Києва викликає в
якості відповідача Печенюка Павла Володимировича

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє, що 11 грудня 2015 року ухвалено за-

у судове засідання, що призначено на 21 січня 2016
року на 09 годин 15 хвилин по цивільній справі за

очне рішення по цивільній справі №428/9928/15-ц за

позовом ПАТ «Енергобанк» до Печенюка П. В., третя позовом ПАТ «Акцент-банк» м. Дніпропетровськ до
особа: ТОВ «Київське агентство повітряних сполу-

Скубенка Дениса Петровича про стягнення заборго-

чень» про звернення стягнення на предмет застави
(кабінет № 35, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

ваності за кредитним договором.

Суддя О. В. Лісовська

Суддя І. О. Юзефович

Здолбунівський районний суд Рівненської області викликає Скальського Володимира Володимировича як
відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом Волкошовця Сергія Валерійовича до Скальського
Володимира Володимировича про усунення перешкод в
користуванні та виключення із актів опису та арештів автомобіля, яке відбудеться 20.01.2016 р. об 11 год. 00 хв.
в приміщенні суду (м. Здолбунів Рівненської області,
вул. Незалежності, 10).
У разі неявки відповідача у судове засідання суд розглядатиме справу без його участі на підставі наявних доказів у справі, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Стручковою Л. І. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, б. 64, каб. №308) 18 січня 2016 року о 10 годині
00 хвилин буде розглядатись справа за позовом публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк»
до Комахідзе Кахабер Романовича про стягнення заборгованості.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його

Суддя Ю. А. Ковалик неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Деснянський районний суд м. Києва викликає в
Приморський районний суд м. Одеси викликає Каякості відповідача Мозгунова Євгена Олександро- толійчука Олексія Анатолійовича у судове засідання,
по справі за позовною заявою Кишинської Ганни
вича у судове засідання, що призначено на 02 лю- Миколаївни до Католійчука Олексія Анатолійовича
того 2016 року на 15 годин 30 хвилин по цивільній про визнання договору дійсним та визнання права
власності, в якості відповідача по справі, яке признасправі за позовом Ладана Віктора Миколайовича до
чено на 02 лютого 2016 року на 11-20 годину в приМозгунова Євгена Олександровича, ПрАТ «УСУ Га- міщенні Приморського районного суду м. Одеси за
рант Авто» про відшкодування шкоди (кабінет № 35, адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зала 233.
У разі неявки справа буде розглянута у Вашу відпр. Маяковського, 5-в, м. Київ).
сутність.
Суддя О. В. Лісовська
Суддя Кічмаренко С. М.
Суддя О. П. Харченко

Суддя О. П. Харченко

Літинський районний суд викликає в якості відповідача
Мацюка Віктора Васильовича в смт Літин, вул. Фабріціуса,
30, каб. № 3, для участі в розгляді справи за позовом ПАТ
«Кредобанк» до Мацюка Віктора Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором на 21.01.2016 року
на 10-00 годину.
У разі неявки Мацюка В. В. справу буде розглянуто на підставі наявних доказів.
Суддя Білик Н. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 11 грудня 2015 року розглянуто цивільну справу
№ 409/1321/14-ц за позовом Борового Віктора Григоровича
до Богачової Анни Сергіївни, Богачової Олени Вікторівни,
Богачова Сергія Григоровича, Кенеревої Олени Іванівни про
визнання незаконними (недійсними) та скасування державних актів на право приватної власності на землю та винесено
заочне рішення про задоволення позову в повному обсязі.
Суддя Третяк О. Г.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Куракова Сергія Анатолійовича, остання відома адреса реєстрації: м. Гурзуф, АР Крим, вул. 60-річчя СРСР, 18, кв. 25, в
судове засідання, яке відбудеться 28 січня 2016 року о 10
год. 00 хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17,
зал судових засідань № 37, суддя Сичук М. М., в цивільній
справі № 127/24347/15-ц за позовом Френка Володимира
Петровича до Куракова Сергія Анатолійовича про стягнення
боргу за договором позики.
В разі неявки судове засідання відбудеться без Вашої
присутності.

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

Розгляд цивільної справи
№ 127/18153/15-ц за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Пославської Ольги Володимирівни
про стягнення заборгованості
призначено на 09 год. 00 хв. на
28.01.2016 року в приміщенні
Вінницького районного суду за
адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29.

Суддя О. Б. Саєнко
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реклама. оголошення
Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Балакірєва Олексія Вікторовича, 29.05.1984
р.н., мешканця с. Великий Самбір, вул. Молодіжна, 26
Сумської області, як відповідача по цивільній справі
№ 2/577/1826/15 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором
в розмірі 19 093 грн 25 коп., в судове засідання, яке відбудеться 18 січня 2016 року о 9 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп,
вул. Садова, 8, кабінет № 8.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по
справі доказів.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Матісс Ігоря Екабовича, 29.12.1965 р.н., мешканця м. Конотоп, вул. Залізнична, 20/3, Сумської області, як відповідача по цивільній справі № 2/577/1824/15 р.
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 14 112 грн
46 коп., в судове засідання, яке відбудеться 18 січня
2016 року о 9 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабінет № 8.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по
справі доказів.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Кривича Ігоря Анатолійовича, 22.11.1958 р.н.,
мешканця м. Конотоп, 1-й пров. вул. Комсомольської,
4/2, Сумської області, як відповідача по цивільній справі
№ 2/577/1753/15 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором
в розмірі 22 169 грн 39 коп., в судове засідання, яке відбудеться 18 січня 2016 року о 9 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп,
вул. Садова, 8, кабінет № 8.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по
справі доказів.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Мєлєшеву Тетяну Олександрівну, 05.01.1961
р.н., мешканку м. Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька,
142/68, Сумської області, як відповідача по цивільній
справі № 2/577/1745/15 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 25 787 грн 87 коп., в судове засідання,
яке відбудеться 18 січня 2016 року о 9 годині 00 хвилин
в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабінет № 8.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по
справі доказів.

Суддя Л. В. Громова

Суддя Л. В. Громова

Суддя Л. В. Громова

Суддя Л. В. Громова

В Овідіопольському районному суді Одеської області
суддею Куркан М. М. 08 лютого 2016 року о 16 год. 00
хв. буде слухатися цивільна справа № 509/3276/15-ц за
позовом Станіславської Тетяни Василівни в інтересах неповнолітньої Ткаченко Валерії Євгенівни до Ткаченка Євгенія Сергійовича, третя особа орган опіки та піклування
Овідіопольської РДА, про позбавлення батьківських
прав та стягнення, зміну розміру аліментів.
Овідіопольський районний суд Одеської області пропонує Ткаченку Євгенію Сергійовичу подати до суду пояснення, заперечення та всі наявні у нього докази у
справі особисто або через представника. У разі неявки
Ткаченка Євгенія Сергійовича на судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Ступакову Ганну Федорівну, 19.09.1954 р.н.,
мешканку м. Конотоп, вул. Клубна, 137/39, Сумської області, як відповідача по цивільній справі № 2/577/1657/15 р.
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 22 221 грн
27 коп., в судове засідання, яке відбудеться 18 січня
2016 року о 8 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабінет № 8.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по
справі доказів.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Бизюк Наталію Володимирівну, 30.07.1977
р.н., мешканку м. Конотоп, вул. Клубна, 137/39, Сумської
області, як відповідача по цивільній справі
№ 2/577/1693/15 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором
в розмірі 20 806 грн 99 коп., в судове засідання, яке відбудеться 18 січня 2016 року о 8 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп,
вул. Садова, 8, кабінет № 8.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по
справі доказів.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Безрученка Романа Миколайовича, 07.06.1992
р.н., мешканця с. Красне, вул. Леніна, 51, Конотопського
району Сумської області, як відповідача по цивільній
справі № 2/577/1739/15 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 20 089 грн 08 коп., в судове засідання,
яке відбудеться 18 січня 2016 року о 9 годині 00 хвилин
в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабінет № 8.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по
справі доказів.

Суддя Л. В. Громова

Суддя Л. В. Громова

Суддя Л. В. Громова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу № 219/8111/15-ц; 2/219/3503/2015 за позовною
заявою Публічного акціонерного товариства «Приват Банк» до
Олейник Олега Михайловича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Відповідач по справі Олейник Олег Михайлович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 86412, Донецька область,
м. Єнакієве, вул. Бакинська, б.43, кв. 10) викликається на 21
січня 2016 року на 14 годину 20 хвилин до суду, каб. 212, для
участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутності.

Марківський районний суд Луганської області викликає як відповідача Кононенка Романа Миколайовича на
судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Кононенка Романа Миколайовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області 18.01.2016 р.
о 08.30 год. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева,
буд. 31, Луганської області.
У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області (32100, смт Ярмолинці, вул. Чапаєва, 71) повідомляє Чвартацького Віктора Володимировича, що
09 лютого 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні
суду відбудеться розгляд цивільної справи за заявою Чвартацької Тетяни Олександрівни до Чвартацького Віктора Володимировича про розірвання
шлюбу (головуючий суддя Шевчик О. М.). Ваша явка
в судове засідання обов’язкова. У разі неявки справа
буде слухатися у вашій відсутності на підставі докаСуддя В. М. Шкиря зів, які є в матеріалах справи.

Савранський районний суд Одеської області
(смт Саврань, вул. Ген. Карпачова, 5) викликає о 09
годині 00 хвилин 28 січня 2016 року Хлівнюка
Дмитра Юрійовича, як відповідача по цивільній
справі № 512/825/15-ц за позовом Хлівнюк Альони
Валеріївни до Хлівнюка Дмитра Юрійовича про позбавлення батьківських прав.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності.
Суддя В. А. Лепеха

Суддя О. П. Харченко
Козелецький районний суд Чернігівської області викликає як відповідача Новіцького Костянтина Петровича, зареєстрованого за адресою: вул. Птухи, буд. 36, кв. 4, м. Остер,
Козелецького району,Чернігівської області, в судове засідання о 10 год. 40 хв. 19 січня 2016 року за адресою: Чернігівська область, смт Козелець, вул. Леніна, 7 по цивільній
справі за позовом Новіцької Наталії Анатоліївни до Новіцького Костянтина Петровича, третя особа: Козелецький
районний сектор ДМС України у Чернігівській області про
визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку.
У разі неявки в судове засідання цивільна справа буде розглянута за вашої відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Морозова Олександра Вікторовича, місце проживання: м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, 11/141, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 409/3416/15-ц за позовом ПАТ «БМ Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 20.01.2016 року о 09 год. в приміщенні суду за
адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

Мурованокуриловецький районний суд Вінницької області в
цивільній справі № 139/1115/15ц за позовом Мацюка Анатолія
Григоровича до Савченка Василя Павловича, третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача Мурованокуриловецьке
районне управління юстиції про визнання права власності на
житловий будинок з господарськими будівлями викликає в судове засідання на 10 годину 26 січня 2016 року відповідача Савченка Василя Павловича.
В разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде
розглядатися в його відсутності за наявними в справах доказами. Із опублікуванням оголошення відповідач вважається належно повідомленим про час та місце розгляду справи.
Адреса суду: 23400, Вінницька область, смт Муровані Курилівці, вул. Комарова, 8.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області
(м. Славута, вул. Я. Мудрого, 48а, Хмельницької обл.)
викликає на 08 годину 00 хвилин 28 січня 2016 року, резервна дата 08 година 00 хвилин 09 лютого 2016 року
як відповідачку Кравцову Дар’ю Іванівну, 02.12.1985
року народження по цивільній справі № 682/3400/15-ц
за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Кравцової Дар’ї Іванівни про стягнення заборгованості.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачки справа буде розглядатися за її відсутності на підставі зібраних по справі доказів. При публікації
оголошення про виклик до суду відповідачка вважається
повідомлена про час і місце розгляду справи.

Суддя Анохін А. М.

Суддя В. Г. Скворцова

Суддя В. В. Добровольський

Суддя Мацюк Ю. І.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Оболєнського Андрія Георгійовича, 14.11.1984
р.н. (13300, Житомирська обл., м. Бердичів, В/Ч
А-3091) про стягнення заборгованості за кредитним
договором призначено на 10 годину 26.01.2016 року
у приміщенні Оріхівського районного суду м. Оріхів
за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів (суддя Мінаєв
М. М). У разі неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами з постановленням заочного
рішення.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Носова Сергія Миколайовича, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/5946/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Носова Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 27 січня 2016 року о 14.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.
Суддя В. О. Половинка

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Смолякова Олександра Володимировича в судове засідання, яке відбудеться 20.01.2016 року об 11.30
год. за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб.
№ 39, для розгляду цивільної справи за позовом Смолякової Лариси Митрофанівни до Смолякова Олександра Володимировича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.
В разі неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними у справі доказами.
Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 39.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає до суду Суханова Батієнко Андрія
Юрійовича, 09.05.1975 року народження, остання
адреса мешкання: м. Маріуполь, б. Шевченка, 91-61,
як відповідача по цивільний справі за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, розгляд якої відбудеться
18.01.2016 р. о 08.20 год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.
Суддя Н. В. Хараджа

Пальчиковський Віктор Миколайович викликається в судове засідання до Пологівського районного суду Запорізької області як відповідач по
цивільній справі № 324/1976/15-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Пальчиковського Віктора Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 29.01.2016 року
о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: вул.
М. Горького, 28, м. Пологи, Запорізької області.
Суддя Іванченко М. В.

Носівський районний суд Чернігівської області викликає Сердюка Олександра Миколайовича як відповідача
по справі № 741/1491/15 за позовом ПАТ «Акціонерний
банк «Експрес Банк» до Сердюка Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться в приміщенні Носівського
районного суду за адресою м. Носівка, Чернігівська обл.,
вул. Суворова, 28, о 10 год. 00 хв. 26 січня 2016 року.
У разі неявки відповідача Сердюка Олександра Миколайовича справу буде розглянуто за його відсутності.
При публікації оголошення про виклик до суду, відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

Апеляційний суд м. Києва викликає Провізіонова
Дениса Олеговича в судове засідання як відповідача
у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Провізіонова Дениса Олеговича про стягнення заборгованості, яке
призначено на 13.01.2016 об 11.15 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А під
головуванням судді Соколової В. В.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення суду про
причини неявки, справу буде розглянуто за вашої
відсутності на підставі наявних в справі доказів.
Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9
ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення
про виклик відповідач вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає Червяк Ольгу
Ігорівну у судове засідання, як відповідача у цивільній справі № 425/1379/15ц за позовною заявою ПАТ «Дельта
Банк» до Червяк Ольги Ігорівни про
стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 18.01.2016
року об 11.00 годині в приміщенні Рубіжанського міського суду Луганської
області за адресою: м. Рубіжне, вулиця
Миру, 34, зал судових засідань № 2.
У випадку вашої неявки суд врахує
це та розгляне справу 22.01.2016 року
об 11 годині 00 хвилин.
Суддя Д. С. Коваленко

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає Крівінчука Віталія Анатолійовича у судове засідання, як відповідача у цивільній справі № 425/1969/15-ц за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Крівінчука Віталія Анатолійовича, яке
відбудеться 18.01.2016 року о 09.00 годині в приміщенні Рубіжанського міського суду
Луганської області за адресою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.
У випадку вашої неявки суд врахує це та розгляне справу 22.01.2016 року о 09 годині 00 хвилин.
Суддя Д. С. Коваленко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Юрківа Сергія Мироновича, місце
проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н.,
с. Розкішне, вул. Знамянка, 5, як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 409/3352/15-ц
за позовом ПАТ «БМ Банк» про стягнення заборгованості, що відбудеться 26.01.2016 року о 10 год. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач
вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.
Суддя Н. Г. Таран
Суддя В. Г. Скворцова

Малинський районний суд Житомирської області
викликає у судове засідання Єгорова Олександра
Трофимовича як відповідача по цивільній справі
№ 283/2507/15-ц за позовом Коломієць Олени Володимирівни про позбавлення батьківських прав,
яке відбудеться о 14.30 годині 25 січня 2016 року в
приміщенні суду за адресою: м. Малин, площа Соборна, 6.
В разі неявки відповідача справа буде розглянута
по суті у його відсутності.
Суддя О. М. Кучерявець
Голова суду С. Д. Міхненко

Вільнянський районний суд Запорізької
області викликає у судове засідання обвинуваченого по справі №314/1875/15-к Суботу Андрія Миколайовича, 14.02.1985
року народження, за підозрою у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 121,ч. 3 ст. 365 КК України.
Судове
засідання
відбудеться
19.01.2016 року о 13 годині 00 хвилин у
приміщенні Вільнянського районного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька область, місто Вільнянськ, вулиця
Бочарова, 4.
У разі неявки в судове засідання,
справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Подільський районний суд м. Києва
повідомляє Шаманського Анатолія Володимировича, що зареєстрований за
адресою: м. Київ, пр-т Гонгадзе, 20-з,
кв. 76, що судове засідання по справі
№ 758/7735/15-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«МАРКС.КАПІТАЛ» до Шаманського
Анатолія Володимировича про стягнення суми відбудеться 19.01.2016 р.
о 10 год. 30 хв. в приміщенні суду
(м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під
головуванням судді Зарицької Ю. Л.
Ваша явка або явка вашого представника є обов’язковою. В разі неявки по
Суддя В. О. Кіяшко справі буде постановлено рішення.

Оболонський районний суд м. Києва
викликає Квеселава Автанділа Автанділовича як відповідача по цивільній справі
№ 2/756/6883/15 за позовом Гострої Юлії
Петрівни до Квеселава Автанділа Автанділовича, третя особа: Відділ опіки та піклування Оболонської районної у м. Києві
державної адміністрації про позбавлення
батьківських прав на 16 лютого 2016 року
на 10.15 годин.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка,
2-є, каб. 18, суддя К. А. Васалатій.
Наслідки неявки в судове засідання
особи, яка бере участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 1853 КпАП України.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає Куриленка Дмитра Воло- Втрачене свідоцтво на право власності
димировича у судове засідання, як відповідача у цивільній справі № 425/1971/15-ц за на земельну ділянку номер 51297198
позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Куриленка Дмитра Володимировича про номер розподілу майна 824295580000,
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 18.01.2016 року
видане Міністерством юстиції
о 10.00 годині в приміщенні Рубіжанського міського суду Луганської області за адреКолеснику Володимиру
сою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових засідань № 2.
У випадку вашої неявки суд врахує це та розгляне справу 22.01.2016 року о 10 го- Володимировичу, кадастровий номер
ділянки 8000000000725310115
дині 00 хвилин.
вважати недійсним.
Суддя Д. С. Коваленко

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

Золота рокіровка

погода на завтРа

ЗНОВУ КРАЩИЙ. Мессі та Роналду не голосують один за одного,
Фото з сайту independent.co.uk

однак рік у рік чергуються на футбольному Олімпі
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
іонель Мессі уп’яте в
кар’єрі став володарем
«Золотого м’яча». У 2015 році аргентинець виграв з
«Барселоною» п’ять клубних турнірів (чемпіонат і
Кубок Іспанії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і
клубний чемпіонат світу), а
зі збірною Аргентини дійшов до фіналу Кубка Америки. Про це було оголошено на церемонії у Цюриху в
понеділок.
Тим часом стали відомі
деякі подробиці голосування
за «Золотий м’яч-2015». Аргентинець в опитуванні тренерів і капітанів національних збірних, а також журналістів з країн-членів ФІФА
набрав 41,33% голосів, Кріштіану Роналду — 27,76%, а у
Неймара, який посів третє
місце, — 7,86%. Інші відсотки розподілили між собою
гравці, які не потрапили в
трійку фіналістів.
Цікаво, що Мессі і Роналду не голосували один за одного. Аргентинець свої голоси віддав партнерам по
«Барселоні»: Суаресу, Неймару та Ін’єсті. А Роналду
обрав свою трійку кращих
одноклубників з «Реала»:
Бензема, Хамеса і Бейла.
«Це особливий для мене
момент — повернутися на
сцену і отримати головний
приз після двох років, коли

Л

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 14 СІЧНЯ

Лео знову відірвався від Крішті на два «м’ячі»

вигравав Кріштіану Роналду, — зазначив Мессі, який
цьогоріч одягнув на церемонію класичний чорний костюм з краваткою-метеликом.
У попередні роки екстравагантне вбрання форварда
на вечірку ФІФА додавало
церемонії строкатості: 2013го, приміром, він був у чорному костюмі у дрібний білий горошок, а рік потому
одягнувся у яскраво-червоні
піджак і брюки. Минулого
року Ліонель віддав перева-

гу фіолетовому кольору. У
Цюриху оголосили переможців і в інших номінаціях.
Так, у команду 2015 року
ввійшли: воротар Мануель
Нойєр, захисники Дані Алвес, Т’яго Сілва, Серхіо Рамос і Марсело; півзахисники
Андрес Ін’єста, Лука Модрич, Поль Погба; нападники
Неймар, Ліонель Мессі і
Кріштіану Роналду.
Кращим тренером року
визнано наставника іспанської «Барселони» Луїса
Енріке. Кращою футболіс-

ткою року стала Карлі
Ллойд («Х’юстон», США), а
найкращим тренером у жіночому футболі — головний
тренер збірної США Джил
Елліс.
«Золотий м’яч» заснувала
редакція
французького
журналу «Франс Футбол» у
1956 році, і вручали його
кращому гравцеві Європи. З
1991 року ФІФА паралельно стала вручати власний
приз найкращому футболістові року, а в 2010-му їх
об’єднано.

Донецька дітвора колядувала на Тернопіллі
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
НЕДІЛИМІ. Сто хлопчиків і
дівчаток з Донеччини свої зимові канікули проводили на
Тернопільщині. Приїхали вони
якраз на Різдвяні свята. Тож, як
самі зазначили, це був тиждень
не просто відпочинку, а незабутніх та яскравих вражень.
«У нашому краї зберегли
традиції святкування Різдва: це
— колоритні коляди, віншуван-

ня, вертепи. Важливо, щоб усі
діти мали змогу стати частиною таких звичаїв. Гадаю, наші юні гості з Донеччини наступного року вже навчатимуть колядок своїх друзів у себе вдома», — зазначив зокрема голова облдержадміністрації Степан Барна, який і ініціював приїзд донецької дітвори
на Тернопілля.
Тож насамперед хлопчиків і
дівчаток з Донбасу ознайомили
з прекрасними народними тра-

диціями родинного відзначення
Різдва Христового. Більше того, співробітники природного
заповідника «Медобори» організували для дітей майстеркласи з плетіння дідухів і виготовлення солом’яних павуків, а
згодом провели й цікаву екскурсію в тутешньому музеї природи.
На дітвору з Донецької області чекали також захоплюючі
та пізнавальні подорожі до двох
християнських святинь — Ма-

рійського духовного центру в
Зарваниці та Свято-Успенської
Почаївської лаври. Побували
маленькі гості й у Збаразькому
замку.
А наприкінці різдвяних канікул донецькі діти зустрічалися з
головою Тернопільської облдержадміністрації Степаном
Барною. Разом колядували,
віншували. А за добру коляду,
звісно, хлопчикам і дівчаткам з
Донбасу вручили пам’ятні дарунки та солодощі.

Віддайте свою ялинку зоопарку
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
КОРИСТЬ. У Миколаєві віднайшли спосіб, як утилізувати
новорічні ялинки та сосни.
Кілька останніх років місцевий
зоопарк разом із ЖЕКами та
адміністраціями районів збирає по місту дерева після свят.
На потреби зоопарку місцеві
підприємці вже звезли понад
200 ялинок, які не продали перед Новим роком. Така акція
має подвійну користь. По-перше, хвойні зможуть пустити на
корм і підстилку для тварин у

зимовий період, а по-друге, комунальним службам не доведеться вивозити дерева на
звалища.
Як розповів директор зоопарку Володимир Топчій, ялинки йдуть переважно на підстилку тваринам та на зимову
декорацію вольєрів. Зоопарк
придбав спеціальний пристрій
«Олнова» для розпилювання
та подрібнення дерев. Тепер нічого не пропадає, вся деревина використовується за призначенням. Що ж стосується
додавання хвої до їжі, то в зовсім невеликій кількості ялинки

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

дають верблюдам. А взагалі
хвої не можна додавати багато, бо вона призводить до розладу сечостатевої системи. До
речі, ялинку, яка стоїть на площі перед зоопарком, також
розпиляють і віддадуть тваринам. До дерев, які збирають
комунальники по місту, — прискіплива увага працівників зоопарку. Слід ретельно простежити, щоб на ялинці не залишилося шматочків мішури, яка
може завдати шкоди здоров’ю
тварин.
Також зоопарк зазвичай після свят звертається до городян

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

з проханням забезпечити заклад тирсою. В осінньо-зимовий період тут стикаються з
труднощами в прибиранні вольєрів у зв’язку із гострим дефіцитом тирси, яка слугує підстилкою багатьом тваринам.
Миколаївці охоче відгукуються
на прохання улюбленого зоопарку. Вже не раз жителі міста
допомагали закладу у складні
періоди, коли вистачало проблем із кормами для тварин.
Тож, коли настане час викидати ялинки, вони не зайві будуть
тваринам, а по місту не утворюватимуться звалища.
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Укргiдрометцентр

Козаки
привітали
прикордонників
Євген ЛОГАНОВ
для «Урядового кур’єра»
СПІЛЬНА СПРАВА. Делегація Запорізької обласної координаційної ради козацтва зустрілася з побратимами в Генічеському районі Херсонщини.
Із перших днів російської агресії козаки двох областей об’єднали зусилля в боротьбі з агресором. Отаман Усть-Азовського
окремого полку житель Запоріжжя Сергій Галич очолив тоді
оборону коси Арабатська стрілка проти російської морської піхоти. Завдяки активній взаємодії бійців ЗСУ та місцевих жителів
плани ворога окупувати рекреаційну зону було зірвано.
Запоріжці зустрілися з першим заступником голови Генічеської райдержадміністрації Володимиром Сиващенком та обговорили питання координації дій щодо охорони морських і сухопутних кордонів, недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп супротивника на Азовське узбережжя, спільного патрулювання важкодоступних районів Чонгара, боротьби з
контрабандою тощо. Відвідали передові позиції прикордонників,
провели спільне бойове чергування на блокпостах.
Отаман куреня Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького учасник АТО Андрій
Лісовик передав солдатам подарунки від студентів: цукерки,
фрукти, випічку, малюнки, святкові листівки.
Він побажав їм здоров’я, сил, наснаги заради України. Сергій
Галич провів екскурсію місцями бойової слави козацьких чорноморських походів, де запорізькі козаки вшанували пам’ять
полеглих захисників України всіх поколінь.

оголошення
Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає відповідачів Іваненко Тетяну Петрівну, 17.12.1980 року народження, та Бервено
Оксану Вікторівну, 16.01.1981 року народження, в судове засідання, яке
призначене о 09 год 30 хв. 14 січня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/1673/15-ц за позовом ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» до Іваненко Т.П., Бервено О.В. про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 71001, Запорізька
обл., смт Куйбишеве, вул. Леніна, буд. 26-А (суддя Р.С. Солодовніков).
Копію позову та доданих матеріалів можна отримати в суді за вищевказаною адресою або через «Електронний суд» е-сourt.mail.gov.ua (суддя
Солодовніков Р.С.)
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