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ЦІНА ДОГОВІРНА

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Країна вистояла,
створила передумови
для розвитку.
Відверто кажучи,
це головний результат
2015 року».
Президент про роль суспільства, армії та влади,
завдяки якій вдалося значною мірою зміцнити
обороноздатність країни

На Рівненщині
виникла загроза
розбалансованості
місцевого бюджету

Україну врятують
інновації
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Оклади вояків
слід підвищити
АКТУАЛЬНО. Із пропозицією негайно розглянути питання
про збільшення розмірів посадових окладів та окладів за військовими званнями військовослужбовців, які захищають суверенітет і територіальну цілісність держави у боротьбі з
російським агресором, Президент Петро Порошенко звернувся
до Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.
Глава держави пропонує збільшити виплати воїнам з огляду
на важливість завдань з оборони країни від російської агресії,
захисту її суверенітету й територіальної цілісності, які виконують військовослужбовці в умовах безпосередньої загрози їхньому життю й здоров’ю, а також для уникнення диспропорції
між грошовим забезпеченням військовослужбовців і представників інших силових відомств.
Президент також пропонує невідкладно визначитися з упорядкуванням виплат грошової винагороди воякам, які безпосередньо беруть участь у виконанні завдань у районі АТО.
«Порушене питання прохання опрацювати в межах видатків,
передбачених у державному бюджеті на 2016 рік на зазначені
цілі», — йдеться в листі Президента.

ЦИФРА ДНЯ

7 млн грн

заощадила торік Адміністрація морських
портів України за рахунок переходу
з паперової на електронну систему
ведення торгів із держзакупівель
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ОБГОВОРЕННЯ. Альтернативні моделі економічного розвитку

мають спиратися на синергетичний ефект союзу науки,
освіти, бізнесу та влади

Чому наш бензин не поспішає за їхнім барелем?
ЗАКОНИ РИНКУ. Фахівці пояснюють, що саме в нашій країні, крім нафтової складової, впливає

на ціну пально-мастильних матеріалів і коли можна чекати їхнього здешевлення
Лариса УСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
к і будь-яку жінку, мене
влаштовує ситуація, коли автомобіль їздить, а мороки з ним
немає. Тож щоб не мати проблем
з паливною системою, користую-

Я

ся послугами однієї з брендових
мережевих АЗС, де ризик заправити автівку незрозумілою сумішшю, доведеною «до кондиції»
підпільним способом десь просто
на нафтобазі, зведений до мінімуму. Проте ціни на таких заправках, попри те, що вартість бареля

нафти Brent вже перетнула позначку $30, схоже, намертво замерзли. Тож цілком логічні
взаємопов’язані запитання: чому
і скільки ще так буде? Причому
ця інформація цікавить не тільки
мене — на сайті глави держави
днями навіть з’явилася петиція

такого собі Романа Войтка, який
вимагає від Президента «зобов’язати нафтотрейдерів знизити ціни на АЗС», мотивуючи це
тим, що «вартість нафти упала в
рази і продовжує падати, а на заправках це не відображається».
Не знаю, чи бачив цю електронну

петицію хтось із наших урядовців, проте і міністр енергетики та
вугільної промисловості Володимир Демчишин, і передусім
Прем’єр-міністр Арсеній
Яценюк днями зазначили,
що ситуація з цінами на
бензин нелогічна.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 14 січня 2016 року
4 820103 080046

USD 2364.1960
EUR 2557.1144
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.0934
за 10 рублів

/ AU 257259.99

AG 3269.68
PT 199301.72
за 10 тройських унцій

PD 111117.21

Фото з сайту goodfon.com

Надія Савченко
продовжує праведну
боротьбу
із загарбниками усіма
доступними засобами

15 січня 2016 року, п’ятниця, № 8

www.ukurier.gov.ua
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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 грудня 2015 р. № 997
Київ

Про внесення змін до Порядку встановлення
категорій готелям та іншим об’єктам,
що призначаються для надання послуг
з тимчасового розміщення (проживання)
та Порядку доведення до споживачів
інформації про вид об’єкта туристичної
інфраструктури та його категорію
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що
призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. №
803 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2041; 2011 р., № 80, ст. 2943;
2012 р., № 67, ст. 2744), та Порядку доведення до споживачів інформації про
вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 470 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 51, ст. 1846), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2015 р. № 997

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку встановлення категорій готелям та іншим
об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового
розміщення (проживання) та Порядку доведення до споживачів
інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури
та його категорію
1. У Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 803:
1) у пункті 5:
в абзаці другому слово «Держтуризмкурорт» замінити словом «Мінекономрозвитку»;
в абзаці третьому слово «Держтуризмкурорту,» виключити;
2) в абзаці другому пункту 8 слово «Держтуризмкурорту» замінити словом
«Мінекономрозвитку»;
3) в абзаці першому пункті 11 слово «Мінінфраструктури» замінити словом
«Мінекономрозвитку»;
4) у пункті 18 слова «Мінінфраструктури за погодженням з» виключити.
2. В абзаці другому пункту 3 Порядку доведення до споживачів інформації
про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорію, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 470, слово «Держтуризмкурорт» замінити словом «Мінекономрозвитку».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 грудня 2015 р. № 1110
Київ

Про затвердження Порядку здійснення
контролю за додержанням правил і умов
зберігання та застосування національних
еталонів
Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України від 5 червня 2014 р.
«Про метрологію та метрологічну діяльність» Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок здійснення контролю за додержанням правил і умов
зберігання та застосування національних еталонів, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 5 червня
2014 р. № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність».
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2015 р. № 1110
ПОРЯДОК
здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання
та застосування національних еталонів
1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення контролю за додержанням
правил і умов зберігання та застосування національних еталонів.

реклама



оголошення



2. Контроль за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів здійснює Мінекономрозвитку шляхом документальної перевірки інформації щодо додержання правил і умов зберігання та застосування
національного еталона, яка підтверджує стабільність метрологічних характеристик еталона протягом його функціонування (далі — інформація).
3. Наукові метрологічні центри, підприємства, установи та організації, які зберігають національні еталони (далі — організація — зберігач еталона), щороку
до 20 січня року, наступного за звітним, подають до Мінекономрозвитку інформацію за підписом керівника організації — зберігача еталона відповідно до методичних рекомендацій, які затверджуються Мінекономрозвитку.
4. У разі виникнення обставин непереборної сили, які призвели до зупинення
функціонування або відмови відповідного національного еталона, керівник організації — зберігача еталона приймає рішення про зупинення застосування відповідного національного еталона до усунення наслідків, викликаних такими
обставинами, протягом двох робочих днів з дня їх виникнення.
Організація — зберігач еталона подає Мінекономрозвитку інформацію за підписом її керівника із зазначенням обставин, які призвели до припинення функціонування або відмови відповідного національного еталона, не пізніше п’яти
робочих днів з дня виникнення таких обставин.
5. Після відновлення функціонування національного еталона та підтвердження його метрологічних характеристик, визначених паспортом такого еталона, форма якого визначена ДСТУ 3231 «Метрологія. Еталони одиниць
вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування», організація
— зберігач еталона подає Мінекономрозвитку не пізніше п’яти робочих днів з
дня відновлення функціонування еталона інформацію за підписом її керівника.
6. Мінекономрозвитку протягом 60 робочих днів з дня надходження інформації, визначеної у пункті 5 цього Порядку, розглядає її щодо відповідності або
невідповідності умовам зберігання та застосування національного еталона.
7. У разі подання інформації в неповному обсязі Мінекономрозвитку не пізніше 15 робочих днів з дня її надходження надсилає організації — зберігачеві
еталона письмове повідомлення про необхідність подання ії в повному обсязі
протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення.
8. Відповідальність за додержання правил і умов зберігання та застосування
національних еталонів несе керівник організації — зберігача еталона та вчений
зберігач національного еталона.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2015 р. № 1367-р
Київ

Про затвердження робочого проекту
«Капітальний ремонт магістрального
газопроводу
«Уренгой — Помари — Ужгород».
Дільниця км 4101,3—4128,4»
Затвердити поданий Міністерством енергетики та вугільної промисловості
робочий проект «Капітальний ремонт магістрального газопроводу «Уренгой —
Помари — Ужгород». Дільниця км 4101,3— 4128,4», розроблений товариством
з обмеженою відповідальністю «Діпрогаз» та рекомендований до затвердження
державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими
техніко-економічними показниками:

довжина дільниці газопроводу, кілометрів
номінальний діаметр газопроводу (DN)
тиск, МПа
загальна кошторисна вартість, тис. гривень
у тому числі:
будівельних робіт
устатковання
інші витрати
із загальної кошторисної вартості:
кошторисна вартість першого пускового комплексу,
тис. гривень
у тому числі:
будівельних робіт
устатковання
інші витрати
тривалість капітального ремонту першого пускового
комплексу, місяців
кошторисна вартість другого пускового комплексу,
тис. гривень
у тому числі:
будівельних робіт
устатковання

виклики до суду



— 27,1
— 1400
— 7,4
— 899 068,509
— 701 157,45
— 28 259,481
— 169 651,578
— 608 785,208
— 466 925,651
— 27 582,277
— 114 277,28
— 10,5
— 290 283,301
— 234 231,799
— 677,204

реклама



інші витрати
— 55 374,298
тривалість капітального ремонту другого пускового
—8
комплексу, місяців
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 грудня 2015 р. № 1368-р
Київ

Про затвердження робочого проекту
«Капітальний ремонт
магістрального газопроводу
«Уренгой — Помари — Ужгород».
Дільниця км 3974,77—4008,45»
Затвердити поданий Міністерством енергетики та вугільної промисловості
робочий проект «Капітальний ремонт магістрального газопроводу «Уренгой —
Помари — Ужгород». Дільниця км 3974,77—4008,45», розроблений публічним
акціонерним товариством «Український інститут по проектуванню об’єктів газової промисловості «Укргазпроект» та рекомендований до затвердження державним підприємством «Укрдержбудекспертиза» Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими техніко-економічними показниками:

довжина дільниці газопроводу, кілометрів
— 33,68
номінальний діаметр газопроводу (DN)
— 1400
тиск, МПа
— 7,4
загальна кошторисна вартість, тис. гривень
— 995 222,171
у тому числі:
будівельних робіт
— 808 996,755
устатковання
— 1,689
інші витрати
— 186 223,727
із загальної кошторисної вартості:
кошторисна вартість першого пускового комплексу,
— 642 764,03
тис. гривень
у тому числі:
будівельних робіт
— 522 306,147
устатковання
— 1,017
інші витрати
— 120 456,866
тривалість капітального ремонту першого пускового
—5
комплексу, місяців
кошторисна вартість другого пускового комплексу,
— 352 458,141
тис. гривень
у тому числі:
будівельних робіт
— 286 690,608
устатковання
— 0,672
інші витрати
— 65 766,861
тривалість капітального ремонту другого пускового
—4
комплексу, місяців
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ПОВІДОМЛЕННЯ
про зупинення дії рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі
від 13.11.2015 № 345/2015/4411-06 «Про застосування адекватних
заходів у відповідь на дискримінаційні та недружні дії з боку Республіки
Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності України — підприємств кондитерської
та пивоварної галузей»
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника
від демпінгового імпорту» та Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 13 січня 2016 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України
матеріали щодо результатів проведення консультацій з компетентними органами Республіки Білорусь, метою яких було врегулювання спірної ситуації, а
також позицію суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності кондитерської та пивоварної галузей, які були ініціаторами проведення розслідування щодо встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку Республіки
Білорусь.
За результатами розгляду зазначених матеріалів та інформації Комісія прийняла рішення від 13.01.2016 № 349/2016/4411-06, згідно із яким зупинила дію
рішення Комісії від 13.11.2015 № 345/2015/4411-06 «Про застосування адекватних заходів у відповідь на дискримінаційні та недружні дії з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності України — підприємств кондитерської та пивоварної галузей» до 1
травня 2016 року.
Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

оголошення



виклики до суду

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа
№761/27774/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до
Беспалова Сергія Петровича про стягнення заборгованості.
Розгляд зазначеної справи призначено на 20.01.2016 року о 09.00 год. в Шевченківському районному
суді м. Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 а). Суд викликає Беспалова Сергія
Петровича як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде розглядатися за наявними у справі доказами.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає до суду:
- Бєлуха Микола Павлович (останнє відоме місце проживання: 93010, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Визволення, буд. 102, кв. 14) на
16 годин 45 хвилин 19.01.2016 р. для участі у розгляді справи № 425/4202/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Тоічкіна Людмила Миколаївна (останнє відоме місце проживання: 93201, Луганська обл., м. Первомайськ, квартал 60 років СРСР,
буд. 4, кв. 66) на 08 годин 40 хвилин 21.01.2016 р. для участі у розгляді справи № 425/1892/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».
- Зубарев Євгеній Анатолійович (останнє відоме місце проживання: 93200, Луганська обл., м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 19,
кв. 136) на 09 годин 00 хвилин 21.01.2016 р. для участі у розгляді справи № 425/1699/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя А. А. Осаулов

Суддя Овчаренко О.Л.

19 січня 2016 року о 10.45 годині у приміщенні Малиновського
районного суду м. Одеси, каб. 220, головуючий суддя Маркарова
С.В., слухається позовна заява Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» до Регентовського Євгена Вікторовича про стягнення заборгованості.
В судове засідання як відповідач викликається Регентовський
Євген Вікторович.
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за
відсутності відповідача на підставі наявних доказів.
Суддя В.В. Тімінський
Суддя С.В. Маркарова

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Дяковську
Юлію Вікторівну, Дяковського Віктора Петровича як відповідачів в судове
засідання по цивільній справі № 2/409/2197/15-ц за позовом ПАТ «Банк
Форум» про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 26.01.2016 року о 10 год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідачі вважаються належним
чином повідомленими про час, день та місце проведення судового засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Оголошення орендодавця - Інститут історії України HAH України
про намір передати в оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального
досудового розслідування.
Підозрюваний Богатир Яків Геннадійович, 10.09.1987 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська обл., Комінтернівський район, с. Свердлове, вул.
Гагаріна, 12, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК
України вам необхідно з’явитися 18 січня 2016 року о 16 год. 00 хв. в каб.
№ 3 до старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Семенова С.В. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, р.т. 0487064697 для ознайомлення з
матеріалами спеціального досудового розслідування №22015160000000152
від 22.05.2015 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
Балансоутримувач (назва,
№ Назва органу
Вартість майна Максимально
34, викликає Скороходова Максима Васильоюридична адреса,
Найменування та
Реєстровий
Загальна
п/п
управління
за незалежною можливий
Мета використання
телефон)
місцезнаходження об’єкта оренди номер майна площа, кв.м.
вича як відповідача в судове засідання по циоцінкою, грн строк оренди
1
2
3
4
5
6
7
8
9
вільній справі № 426/6216/15-ц за позовною
1 Національна Інститут історії України
Частина нежитлового приміщення 1030000003 104,3
1778290
2 роки та 11 Проведення виставок
заявою Скороходової Ірини Олександрівни
академія наук НАН України 01001, м.
на першому поверсі будівлі
місяців
непродовольчих товарів
до Скороходова Максима Васильовича про
України
Київ, вул. Грушевського, 4 по вул. Грушевського, 4
без здійснення торгівлі
279-63-62
розірвання шлюбу, що відбудеться 20 січня
Частина нежитлового приміщення 1030000003 39,4
671761
2 роки та 11 Магазин
2016 року о 09.00 год.
на першому поверсі будівлі
місяців
непродовольчих товарів
по вул. Грушевського,4
У разі неявки на вказане судове засідання
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01001, суд розглядатиме справу без вашої участі на
м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 526. Додаткова інформація за тел: 279-63-62, 278-78-16.
підставі ст. 169 ЦПК України.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди буде оголошено конкурс на право оренди.
Вищезгадане майно пропонується до оренди як група об’єктів у цілому. Заяви про намір щодо частини об’єкта оренди розгляду не підлягають.
Суддя О.М. Попова

Втрачене
посвідчення
Секретаріату Кабінету Міністрів України № 87,
зареєстроване на
ім’я Татаренка Володимира Борисовича,

вважати
недійсним.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Пушкарську Руслану Вікторівну як
відповідачку в судове засідання по цивільній справі
№ 2/409/2195/15-ц за позовом ПАТ «Банк Форум»
про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 26.01.2016 року о 10 год. 00
хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел.
2-27-92. Із опублікуванням цього оголошення відповідачка вважається належним чином повідомленою про час, день та місце проведення судового
засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

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

Суддя В.В. Тімінський
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реклама. оголошення
Оголошення про проведення аукціону №206 з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
21.01.2016 р. о 15-00 за адресою: м.Київ, вул.Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться аукціон №206 з продажу енергоресурсів, які підлягають реалізації
згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р.
Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
Обсяг, що
Стартова ціна Стартова ціна Cтартова вартість
міститься в К-сть лотів,
за 1 тонну
за 1 тонну
одного лоту, грн
одному лоті, одиниць
(без ПДВ), грн. (з ПДВ), грн.
(з ПДВ)
тонн

Загальний Загальна вартість,
обсяг, тонн
грн.(з ПДВ)

Поз.

Продавець

Видобуток

1

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ "Полтаванафтогаз"

6 800

1

5 438,36

6 526,03

44 377 004,00

6 800

44 377 004,00

2

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ "Полтаванафтогаз"

2 600

1

5 438,36

6 526,03

16 967 678,00

2 600

16 967 678,00

3

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

6 000

1

5 438,36

6 526,03

39 156 180,00

6 000

39 156 180,00

4

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

6 000

1

5 438,36

6 526,03

39 156 180,00

6 000

39 156 180,00

5

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

6 000

1

5 438,36

6 526,03

39 156 180,00

6 000

39 156 180,00

6

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

7 000

1

5 438,36

6 526,03

45 682 210,00

7 000

45 682 210,00

7

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

6 520

1

5 438,36

6 526,03

42 549 715,60

6 520

42 549 715,60

8

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

6 000

1

5 438,36

6 526,03

39 156 180,00

6 000

39 156 180,00

9

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

6 000

1

5 438,36

6 526,03

39 156 180,00

6 000

39 156 180,00

10

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

7 000

1

5 438,36

6 526,03

45 682 210,00

7 000

45 682 210,00

11

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”

6 640

1

5 438,36

6 526,03

43 332 839,20

6 640

43 332 839,20

12

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Чернігівнафтогаз”

7 000

1

5 438,36

6 526,03

45 682 210,00

7 000

45 682 210,00

13

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Чернігівнафтогаз”

6 720

1

5 438,36

6 526,03

43 854 921,60

6 720

43 854 921,60

14

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
”Бориславнафтогаз“

5 000

1

5 438,36

6 526,03

32 630 150,00

5 000

32 630 150,00

15

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
”Бориславнафтогаз“

4 700

1

5 438,36

6 526,03

30 672 341,00

4 700

30 672 341,00

16

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ ”Долинанафтогаз“

5 000

1

5 438,36

6 526,03

32 630 150,00

5 000

32 630 150,00

17

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ ”Долинанафтогаз“

6 000

1

5 438,36

6 526,03

39 156 180,00

6 000

39 156 180,00

18

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ ”Долинанафтогаз“

5 310

1

5 438,36

6 526,03

34 653 219,30

5 310

34 653 219,30

19

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ
”Надвірнанафтогаз“

5 150

1

5 438,36

6 526,03

33 609 054,50

5 150

33 609 054,50

20

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ "Полтаванафтогаз"
Спільна діяльність
№5/56

50

1

5 438,36

6 526,03

326 301,50

50

326 301,50

21

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Чернігівнафтогаз”
Спільна діяльність
№35/21

650

1

5 438,36

6 526,03

4 241 919,50

650

4 241 919,50

22

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ “Охтирканафтогаз”
Спільна діяльність
№999/97

300

1

5 438,36

6 526,03

1 957 809,00

300

1 957 809,00

23

ПАТ "Укрнафта"
НГВУ"Чернігівнафтогаз"
СД №35/4

11 150

1

5 438,36

6 526,03

72 765 234,50

11 150

72 765 234,50

24

ПАТ "Укрнафта"
НГВУ"Чернігівнафтогаз"
СД №35/4

4 850

1

5 438,36

6 526,03

31 651 245,50

4 850

31 651 245,50

25

ПАТ "Укрнафта"
НГВУ"Чернігівнафтогаз"
СД №35/4

4 000

1

5 438,36

6 526,03

26 104 120,00

4 000

26 104 120,00

26

ПАТ "Укрнафта"
НГВУ"Чернігівнафтогаз"
СД №35/4

3 000

1

5 438,36

6 526,03

19 578 090,00

3 000

19 578 090,00

27

ПрАТ "Галс-К Угода про
спільну діяльність"

200

1

5 438,36

6 526,03

1 305 206,00

200

1 305 206,00

28

ПрАТ "Галс-К Угода про
спільну діяльність"

500

1

5 438,36

6 526,03

3 263 015,00

500

3 263 015,00

29

СП "Каштан Петролеум
ЛТД"

2 500

1

5 438,36

6 526,03

16 315 075,00

2 500

16 315 075,00

Леляківське родовище
(Чернігівська обл.)

Умови транспортування
по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН
і Г НГВУ "Полтаванафтогаз" (Ресурс
лютого 2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ (Ресурс лютого
2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці"
НГВУ "Чернігівнафтогаз"
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці"
НГВУ "Чернігівнафтогаз"
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці"
НГВУ "Чернігівнафтогаз"
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці"
НГВУ "Чернігівнафтогаз"
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці"
НГВУ "Чернігівнафтогаз"
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці"
НГВУ "Чернігівнафтогаз"
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам:філії МН
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта"
знах. ТП ДППН НЗП "Кінцевий", НЗП
"Уличне"-1 НГВУ
"Бориславнафтогаз" (Ресурс
лютого 2016р.)
по трубопроводам:філії МН
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта"
знах. ТП ДППН НЗП "Кінцевий", НЗП
"Уличне"-1 НГВУ
"Бориславнафтогаз" (Ресурс
лютого 2016р.)
по трубопроводам:філії МН
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта"
знах. ТП ЦППН НГВУ
"Долинанафтогаз" (Ресурс лютого
2016р.)
по трубопроводам:філії МН
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта"
знах. ТП ЦППН НГВУ
"Долинанафтогаз" (Ресурс лютого
2016р.)
по трубопроводам:філії МН
"Дружба" ПАТ "Укртранснафта"
знах. ТП ЦППН НГВУ
"Долинанафтогаз" (Ресурс лютого
2016р.)
по трубопроводам:ПАТ "Укрнафта"
на ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття"
знах. ТП ДППН "Пасічна" НГВУ
"Надвірнанафтогаз"
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам:філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН і Г
НГВУ "Полтаванафтогаз"
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці"
НГВУ"Чернігівнафтогаз"
(Ресурс лютого 2016р.)
по трубопроводам: філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах.ТП "Гнідинці"
НГВУ"Чернігівнафтогаз"
(Ресурс лютого 2016р.)
По трубопроводу ПАТ "УН"
з подальшим відвантаженням
по залізниці зі ст.Прилуки
(Ресурс лютого 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ "УН"
з подальшим відвантаженням
по залізниці зі ст.Прилуки
(Ресурс лютого 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ "УН"
з подальшим відвантаженням
по залізниці зі ст.Прилуки
(Ресурс лютого 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ "УН"
з подальшим відвантаженням
по залізниці зі ст.Прилуки
(Ресурс лютого 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ "УТН" (Ресурс
лютого 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ "УН"
з подальшим відвантаженням
по залізниці зі ст.Прилуки
(Ресурс лютого 2016 p.)
Транспортування нафти
забезпечується покупцем
(Ресурс лютого 2016 p.)

Загальний обсяг, тонн: 138 640,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 904 768 799,20

ПАТ "Укрнафта"

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах EXW-НГВУ, товарний парк.
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами ПАТ "Укртранснафта", забезпечує Покупець за окремими договорами,
укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.

1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
ПАТ "Укрнафта"
НГВУ"Чернігівнафтогаз" 2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
СД №35/4
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.
1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
ПрАТ «Галс-К Угода про
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
спільну діяльність»
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.
СП "Каштан Петролеум
1. Товарний парк НГВУ "Чернігівнафтогаз", відвантаження - ІІІ декада лютого - І декада березня 2016 р.
ЛТД"

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз.

Продавець

Видобуток

1

ПАТ "Укрнафта"

НГВУ "Полтаванафтогаз"
Спільна діяльність
№999/97

Обсяг, що
Стартова ціна Стартова ціна Cтартова вартість
міститься в К-сть лотів,
за 1 тонну (без за 1 тонну
одного лоту, грн
одному лоті, одиниць
ПДВ), грн.
(з ПДВ), грн.
(з ПДВ)
тонн
2900

1

6 136,36

7 363,63

21 354 527,00

Загальний Загальна вартість,
обсяг, тонн
грн. (з ПДВ)

2 900

21 354 527,00

Умови транспортування
по трубопроводу:філії "ПМН" ПАТ
"Укртранснафта" знах.ТП ЦППН
і Г НГВУ "Полтаванафтогаз"
(Ресурс лютого 2016р.)

Загальний обсяг, тонн: 2 900,00
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 21 354 527,00

ПАТ "Укрнафта"

1) Продавець проводить продаж газового конденсату на умовах EXW-НГВУ, товарний парк.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових
аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", що затверджений протоколом Аукціонного комітету
з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін
подання заявок: до 18:00 20.01.2016р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00

Дніпровський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Береговець Романа Миколайовича у
справі за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до
Береговець Романа Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться 21 січня 2016 року о 09.00
годині в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул.
Сергієнка, 3, каб. 27, суддя Марфіна Н.В. У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде
розглянута у його відсутність.
Суддя Н.В. Марфіна

Іллічівський міський суд Одеської області викликає Бєліка Руслана Володимировича, 08.09.1977
р.н., останнє місце реєстрації: Одеська обл., м. Іллічівськ, бульвар Гайдара, буд. 5, кв. 61 як відповідача в судове засідання по справі за позовом ПАТ
«Універсал Банк» до Бєліка Руслана Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним
договором на 10.00 год. 29.01.2016 р. за адресою:
м. Іллічівськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засідань № 2.
Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача
справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Т.В. Ледньова

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ «БМ Банк» до Когут Олени
Василівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачка по справі Когут Олена Василівна (зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Снегірівська, буд. 47) викликається на 21 січня 2016 року о
13.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Тімсах
Талала (останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул.
Панчишина, 5/2) як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 2/463/2356/2015 (463/54842/15-ц) за позовом Михайлюка Романа Михайловича до Тімсах Талала,
третьої особи Личаківського районного відділу у м. Львові
Державної міграційної служби України про розірвання договору найму житлового приміщення, що відбудеться 27
січня 2016 р. о 09 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя В.В. Андреєв

Суддя Гирич С.В.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в судове засідання Тіторова Руслана Олександровича як відповідача по цивільній справі за позовом Спірідонової
Катерини Вадимівни до Тіторова Руслана Олександровича, Приватного акціонерного товариства «Страхова
компанія «Україна» про стягнення матеріальної і моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення дорожньотранспортної пригоди, яке відбудеться 01.02.2016 р. о
13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А,
4-й поверх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У разі
неявки справа буде розглядатися за наявними у справі
доказами.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позовом Паламаренка К.В. до ТОВ «Укоінвестбуд» про
захист прав споживачів шляхом збитків, завданих
невиконанням договору, викликає відповідача ТОВ
«Укоінвестбуд» у судове засідання на 08.02.2016 р.
об 11 год. 15 хв. та повідомляє, що в разі неявки
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Піхур О.В.

Суддя Ул'яновська О. В.

Жовтневий районний суд Миколаївської області
викликає Гашимова Габіл Ровел огли для участі як
відповідача у справі за позовом Зіміної Маріанни
Анатоліївни про позбавлення батьківських прав.
Розгляд справи призначено 01 лютого 2016 року
о 10.00 годині.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності.
Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб.
№ 13.
Суддя В.В. Полішко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна справа № 2/243/398/2016 за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Михальова В.М., Савченко Т.О. про
стягнення заборгованості за кредит призначена до розгляду на 19.01.2016 р. о 09.00 год., запасна дата
25.01.2016 р. о 08.00 год. за адресою суду: м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідача Михальова Валерія Миколайовича, зареєстрованого за адресою: м. Горлівка Донецької обл., вул.
Нестерова, 125/32, є обов’язковою.
Явка відповідачки Савченко Тетяни Олексіївни, зареєстрованої за адресою: м. Львів, вул. Ак. Кучера, б. 18, кв. 4, є
обов’язковою.
При собі мати паспорт.

Суддя Руденко Л.М.

ЗАПИТ ЛИСТІВ ПРО ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ № QCBS-3.4
(консультаційні послуги, фірми, відбір на основі якості та вартості)
Розробка і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду
на сімейній основі (реформування інтернатних закладів у м. Києві)
УКРАЇНА
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
УГОДА ПРО ПОЗИКУ №8404-UA від 9 липня 2014 року
Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі – «МБРР») позику на цілі реалізації
проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» та має намір використати частину коштів
цієї позики на консультаційні послуги.
Консультаційні послуги (далі – «Послуги») включають: 1) розроблення та затвердження Регіонального плану реформування дитячих інтернатних закладів, розвитку системи надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, в тому числі сім’ям,
які виховують дітей з інвалідністю, та сімейно-орієнтованих соціальних послуг у громаді м. Києва, який відповідає найкращим інтересам дитини та максимально враховує потреби сімей з дітьми; 2) розроблення планів трансформації дитячих інтернатних закладів та супровід їх впровадження (орієнтовно 5-7 закладів). В процесі надання консультаційних
послуг необхідно здійснити розроблення та впровадження системи прийняття рішень, яка найкраще враховує інтереси
дитини та упереджує потрапляння дітей до інтернатних закладів, підтримати впровадження у м. Києві системи надання
соціальних послуг для дітей з особливими потребами та їхніх сімей, які сприятимуть підвищенню здатності батьків забезпечувати потреби дитини у розвитку та реалізовувати її потенціал.
Очікуваний період надання послуг – чотири роки, з липня 2016 року по червень 2020 року.
Цим листом Міністерство соціальної політики України (далі – «Замовник») запрошує прийнятні консультаційні компанії
(далі – «Консультанти») висловити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг (українською або англійською
мовою). Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у компанії досвіду та кваліфікації, необхідних для виконання вищезазначених Послуг (опис фірми/юридичної особи, посилання на аналогічний досвід
тощо). Критерії для включення компаній до короткого списку наступні:
Вимоги до кваліфікації Консультанта:
Обов’язкові кваліфікаційні вимоги:
• Підтверджений досвід надання консультаційних послуг у сфері соціальної політики та/або у сфері адміністративного
управління – не менше 5 років;
• Підтверджений досвід роботи (співпраці) з органами місцевого самоврядування;
• Підтверджений досвід реструктуризації підприємств, організацій, установ або навчальних закладів.
Бажані кваліфікаційні вимоги:
• Підтверджений досвід роботи з розробки та надання послуг для дітей з особливими потребами;
• Підтверджений досвід роботи з розробки та надання послуг для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах;
• Підтверджений досвід проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній;
• Підтверджений досвід роботи (співпраці) з органами державної виконавчої влади;
• Підтверджений досвід проведення навчальних заходів та тренінгів – не менше 3 років.
Консультанти можуть об’єднуватися для підвищення рівня загальної кваліфікації.
Відбір консультантів здійснюватиметься відповідно до процедур, що визначені у «Керівництві: відбір та залучення
консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку», який був опублікований Світовим банком у січні 2011 року (далі – «Керівництво із закупівлі послуг консультантів»). Консультанти відбиратимуться згідно з процедурою відбору на основі якості та вартості (QCBS).
Консультанти (фірми), яких за результатами попередньої оцінки відповідності їх кваліфікації та досвіду вимогам завдання буде включено до короткого списку, отримають запрошення до підготовки та подання своїх технічних та фінансових пропозицій відповідно до Технічного завдання та з урахуванням вимог до персоналу Консультанта.
Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9 «Керівництва із закупівлі послуг консультантів», що
визначає політику Світового банку щодо конфлікту інтересів.
Зацікавлені консультанти можуть отримати додаткову інформацію та форму висловлення зацікавленості, що є рекомендованою, але не обов’язковою до використання, за зазначеною нижче адресою з 10:00 до 18:00, окрім вихідних
днів.
Висловлення зацікавленості слід направляти поштою, кур’єром або електронною поштою (сканована версія) за наведеною нижче адресою до 18:00 (за місцевим часом) 28 січня 2016 року.
Міністерство соціальної політики України
01601, Україна, Київ,
вул. Еспланадна, 8/10
До уваги: Устименка Сергія Олександровича, заступника Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції; голови Комітету з конкурсних торгів,
Телефон: + 38 (044) 289-74-03
Ел.пошта: serhii.ustymenko@mlsp.gov.ua;
копія:
n.chaban@mlsp.gov.ua; nproskurin@ukr.net; ntwb@ukr.net; mac001@ukr.net

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

15 січня 2016 року, п’ятниця, № 8
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реклама. оголошення
Чорнобаївський районний суд Черкаської області викликає в судове засідання як відповідача по цивільній
справі № 192/1132/15-ц Дмитришину Лідію Анатоліївну,
13 травня 1976 року народження, яка проживала в с. Лихоліти Чорнобаївського р-ну Черкаської області.
Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 19 січня
2016 року в залі судового засідання № 2 Чорнобаївського районного суду по вул. Леніна, № 134, смт Чорнобай Черкаської області.
Явка відповідача обов’язкова. В разі неприбуття у визначений судом час відповідача в судове засідання
справа буде розглянута без його участі.

Суддя Сакенова Ю. К.

Сватівський районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості у судові засідання, які
відбудуться:
19.01.2016 року
11:00 Малінський Сергій Сергійович (цивільна
справа 426/6619/15-ц)
11:30 Семенюк Тетяна Володимирiвна (цивільна
справа 426/6095/15-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.
Суддя Гашинська О. А.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області

Сватівським районним судом Луганської області

Чорнобаївський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання як відповідача № 2 по
цивільній справі № 709/2358/15-ц Кандибу Валентина Олексійовича, 20.09.1953 року народження,
який проживав по вул. Коцюбинського, № 22,
м. Черкаси. Судове засідання відбудеться о 10 год.
00 хв. 21 січня 2016 року в залі судового засідання
№ 2 Чорнобаївського районного суду по вул. Леніна,
№ 134, смт Чорнобай Черкаської області. Явка відповідача обов’язкова. В разі неприбуття у визначений судом час відповідача в судове засідання справа
буде розглянута без його участі.
Суддя С. І. Калашник

Городоцьким районним судом Хмельницької області викликається до суду:
- Корольчук Сергій Миколайович (останнє відоме
місце проживання: 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н., с. Клинове) на 13 годину 30 хвилин
09.02.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 672/1571/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

повідомляє, що 18 грудня 2015 року ухвалено за- викликається до суду:
- Винокурова Ольга Володимирівна (останнє
очне рішення по цивільній справі №428/10817/15-ц
за позовом Приватного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» м. Дніпропетровськ

відоме місце проживання: 92602, Луганська обл.,
м. Сватове, вул. Стадіонна, буд. 4, кв. 26) на 10 годину 30 хвилин 19.01.2016 р. для участі у розгляді

до Соболевської Ольги Олександрівни про стягнення справи № 426/6271/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
заборгованості за кредитним договором.
«ПриватБанк».
Суддя І. О. Юзефович

Суддя Гашинська О. А.

Суддя С. І. Калашник

Апеляційний суд Волинської області за адресою: м.
Луцьк, вул. Червоного Хреста, 10, викликає на 14 год.
30 хв. 20 січня 2016 року відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецторг групп» у справі
за позовом Сущика Ігоря Миколайовича до Посполітака
Олександра Олексійовича, Посполітака Анатолія Олександровича, Посполітака Руслана Олександровича, треті
особи на стороні відповідача, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору — Служба у справах
дітей виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради та Володимир-Волинський районний відділ
Управління Державної міграційної служби у Волинській
області, про визнання осіб такими, що втратили право
користування жилим приміщенням і за позовом Посполітака Олександра Олексійовича до Сущика Ігоря Миколайовича, Відділу державної виконавчої служби
Володимир-Волинського міськрайонного управління
юстиції, Акціонерного комерційного банку «Форум», Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецторг
групп», третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - приватний нотаріус Володимир-Волинського міського
нотаріального округу Гордійчук Богдан Іванович, про визнання недійсними прилюдних торгів та свідоцтва про
право власності на квартиру.
У разі неявки представника відповідача - ТзОВ «Укрспецторг групп» справа буде розглядатися за його відсутності.

Суддя О. І. Здрилюк

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Шульгу
Миколу Миколайовича, останнє відоме місце проживання: м.
Житомир, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі (№296/12785/15-ц) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Шульги Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Розгляд справи відбудеться о 09 год. 40 хв. 28 січня 2016
року в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 208.
Суддя Адамович О. Й.
Суддя О. М. Крутова

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судові засідання як відповідачів:
Ковача Арпада Сілардовича (Луганська обл., м. Луганськ, вул. Советська, буд. 9, кв. 5) о
13 год. 00 хв. по цивільній справі № 409/711/15-ц;
Воробей (Дюс) Юлію Вікторівну (Луганська обл., м. Луганськ, провулок 3-й Желєзнодорожний, буд. 20) о 13 год. 30 хв. по цивільній справі № 409/712/15-ц;
Черняка Андрія Леонідовича (Луганська обл., м. Луганськ, вул. А.Ліньова, буд. 97, кв.
131) о 14 год. 00 хв. по цивільній справі № 409/1475/14-ц;
Черемиса Романа Вікторовича (Луганська обл., м. Луганськ, кв-л Мирний, буд. 13, кв.
212) о 14 год. 30 хв. по цивільній справі № 409/492/15-ц;
Коробко Тетяну Олександрівну (Луганська обл., м. Луганськ, вул. 2-а Краснознаменна, буд.
19, кв.132), Коробка В’ячеслава Володимировича (Луганська обл., м. Луганськ, вул. 2-а Краснознаменна, буд. 19, кв. 132), Ліфаненко Ірину Олександрівну (Луганська обл., м. Лунанськ,
кв-л Героїв Сталінграда, буд. 2, кв. 119) о 15 год. 00 хв. по цивільній справі № 409/1363/14-ц
за позовними заявами Державної іпотечної установи про стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит, пені та інфляційних витрат.
Судові засідання відбудуться 26.01.2016 року (резервна дата 02.02.2016 року) в залі Білокуракинського районного суду Луганської області, місцезнаходження зареєстроване за
адресою: 92200, Луганська область, Білокуракинський район, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
У разі неявки суд розглядатиме справи без участі відповідачів на підставі ст. 224 ЦПК України.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Зейбель Марію Едуардівну (30.10.1988 р.н., адреса: вул. 28 Червня, буд. № 191, м. Арциз Одеської області) як відповідача по цивільній справі № 492/849/15-ц за позовом
Приватного акціонерного товариства «Лізинг інформаційних технологій» до
Зейбель Марії Едуардівни про стягнення заборгованості. Розгляд справи призначено на 18.01. 2016 р. об 11 год. 15 хв. у залі № 1 Арцизького районного
суду Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз,
Одеська область, суддя Крутова О.М., тел./факс: (04845)3-62-30, 3-14-38.
У разі неявки відповідача в судове засідання або неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута у його відсутність за наявними в ній матеріалами.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідача Рульову Тетяну Анатоліївну для розгляду цивільної справи
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні
ініціативи» до Рульової Тетяни Анатоліївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 19 січня 2016 року о 08 годині 30 хвилин
(резервна дата судового засідання - 26 січня 2016 року о 08 годині
30 хвилин) у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідача Бєлоусова Євгена В’ячеславовича для розгляду цивільної
справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Бєлоусова Євгена В’ячеславовича про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 19 січня 2016 року о 08 годині 00
хвилин (резервна дата судового засідання - 26 січня 2016 року о 08
годині 00 хвилин) у приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Полєно B. C.

Суддя О. С. Стеценко

Суддя О. С. Стеценко

Немирівський районний суд Вінницької області
викликає як відповідача Слюсаренко Світлану Володимирівну в судове засідання яке відбудеться
22.01.2016 року о 09.00 год. під головуванням судді
Алєксєєнко В.М. (22800, м. Немирів, вул. Шевченка,
27) у цивільній справі № 140/2787/15-ц за позовом
ПАТ «Альфа-Банк» до Слюсаренко Світлани Володимирівни про стягнення заборгованості.
У разі неявки Слюсаренко С.В. справу буде розглянуто у її відсутність на підставі наявних у справі
доказів.
Суддя В.М. Алєксєєнко
Суддя Л.В. Боженко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє, що 22
січня 2016 року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою:
м. Київ, вул. Волоська, 6/14-б (каб. 9) відбудеться розгляд
справи за позовом Сторожук Інни Вікторівни до Радченка
Василя Васильовича, треті особи: Радченко Олександр Васильович, Подільська районна в м. Києві державна адміністрація, Комунальне підприємство «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Подільського району м.
Києва», про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
В судове засідання викликається відповідач по справі
Радченко Василь Вікторович, 05.07.1971 р.н., 04208, м.
Київ, пр. Правди, 90, кв. 10, кім. 7.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області викликає Досюка Віктора Миколайовича, 02.03.1977 року народження, останнє відоме місце реєстрації: м. Жмеринка, пров.
Левадний, 14, Вінницької області, в судове засідання як відповідача у цивільній справі № 130/3137/15-ц, № 2/130/60/2016 за
позовом представника Сафір Федора Олеговича, який діє в інтересах Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк
«ПриватБанк» до Досюка Віктора Миколайовича про стягнення
заборгованості, яке відбудеться о 09 год. 02.02.2016 року за
адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.
У разі неявки відповідача Досюка Віктора Миколайовича в
судове засідання, справу буде розглянуто за його відсутності
за наявними у справі доказами. Про причини неявки повідомити суд.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області викликає Сідлецького Андрія Леонтійовича, 12.12.1967 року народження, останнє відоме місце реєстрації: м. Жмеринка, вул.
Центральна, 33, Вінницької області, в судове засідання як відповідача у цивільній справі № 130/3302/15-ц, № 2/130/106/2016
за позовом представника Сафір Федора Олеговича, який діє в
інтересах Публічного акціонерного товариства Комерційний
Банк «ПриватБанк» до Сідлецького Андрія Леонтійовича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться о 10 год. 02.02.2016
року, за адресою: Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.
У разі неявки відповідача Сідлецького Андрія Леонтійовича
в судове засідання, справу буде розглянуто за його відсутності
за наявними у справі доказами. Про причини неявки повідомити суд.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/6899/15-ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Чампела В.В. про
стягнення заборгованості. Відповідачка у справі – Чампела
Вікторія Валеріївна, 20.07.1978 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка, сел. Крупської, пров. Тореза, 98-6, викликається до суду о 09 год.
30 хв. 25 січня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Л. М. Кравченко

Суддя В.П. Камінський

Суддя В.П. Камінський

Суддя О.В. Каліуш

У провадженні Городищенського районного суду Черкаської області знаходиться цивільна справа
№691/1325/15-ц, провадження №2/691/600/15 за позовом
Головченка Олександра Максимовича до Ласкавого Олександра Володимировича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 26 січня 2016 року о 14
год. 00 хв. у приміщенні Городищенського районного суду
Черкаської області за адресою: Черкаська область, м. Городище, вулиця 1 Травня, № 9, суддя Савенко О.М.
Суд викликає Ласкавого Олександра Володимировича,
жителя: с. Журавка, вул. Молодіжна, №1 Городищенського
району Черкаської області, як відповідача у справі.
Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання, справа,
згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута у його
відсутність за наявними в ній матеріалами.
При публікації оголошення про виклик до суду сторона
вважається повідомленою належним чином про день, час
та місце розгляду справи.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Овдєй Олександру Луківну (останнє відоме місце проживання: Луганська область,
Перевальський район, с. Чорнухене, вул. Молодіжна,
буд. 28, кв. 4), Плескача Володимира Лукича (останнє
відоме місце проживання: Луганська область, смт
Слов’яносербськ, вул. Гагаріна, буд. 47 «а», кв. 21) як
відповідачів у судове засідання по цивільній справі за
позовом Тютюнника Юрія Михайловича до Овдєй Олександри Луківни, Плескача Володимира Лукича про визнання права власності.
Судове засідання відбудеться 26 січня 2016 року о 09
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна, 37/49.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідачів
справу буде розглянуто за їхньої відсутності.
Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Чутівський районний суд Полтавської області викликає Вароді Андрія Йосиповича, останнє відоме
місце проживання: вул. Комсомольська, 3, с. Войнівка Чутівського району Полтавської області, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за
позовом Вароді Наталії Вікторівни про стягнення аліментів, яке відбудеться о 09 год. 26.01.2016 р. за адресою: вул. Набережна, 15, смт Чутове Полтавської
області. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутністю.
Суддя Антонов А. А.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа №
185/10004/15-ц за позовом Донецької міської громадської організації Тенісний клуб «Віккорт» до Козлової Катерини Ігорівни про компенсацію вартості наданих послуг та стягнення
штрафних санкцій.
Відповідачка Козлова Катерина Ігорівна викликається у судове засідання о 13.00 год. 22 січня 2016 року у приміщенні
Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград,
вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 203. Суддя Боженко Л.В.
Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У
разі неявки відповідача справу буде розглянуто за її відсутності.

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Черниша Сергія Валентиновича у судове засідання як відповідача у справі за позовом Черниша Валентина Васильовича про усунення перешкод в користуванні
жилим приміщенням та вселення, яке призначено на
28.01.2016 року о 09 год. 30 хв. і відбудеться за адресою:
Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 313.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без
поважних причин, воно буде проведено у вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «Крусеш» Козловська Д.В. по- (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська

відомляє про проведення конкурсу для визначення
організатора аукціону з продажу активів банкрута ТОВ
«Крусеш» (код ЄДРПОУ 23178143, адреса: 61016, м.
Харків, вул. Кубасова, 21). Основними критеріями для
участі в конкурсі є критерії, які передбачені ст. 49 Закону
України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом». З умовами проведення
конкурсу можна ознайомитись у замовника. Строк надання заяв для участі в конкурсі до 13.00 год. 25 січня
2016 року включно. Конкурс відбудеться 27 січня 2016
року о 10.00 год. за адресою: 01004, м. Київ, вул. Льва
Толстого, 3, 3 поверх, офіс 309. Переможець конкурсу
на підставі затвердженого протоколу укладає з ліквідатором договір на проведення аукціону з продажу активів
банкрута ТОВ «Крусеш». Довідки за телефоном: 38 (067)
Суддя Зоріна Д. О. 959-37-78.

Суддя О. М. Савенко
Гайворонський районний суд Кіровоградської області повідомляє, що 27 січня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду
за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Воровського, 3, каб. № 5 (суддя Поліщук В.В.) відбудеться слухання цивільної справи № 385/1531/15-ц, 2/385/1/16 за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Маліцького Олега Ігоровича про стягнення заборгованості. В судове засідання викликається як відповідач Маліцький Олег Ігорович. В разі неявки в судове засідання відповідача
справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами.
Одночасно суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити
суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя В.В. Поліщук

Суддя Н. М. Ларіонова

буд. 39А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач:
Щербак Сергій Петрович, 30.01.1966 року народження,
останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Іловайськ,
вул. Леніна, буд. 181; останнє місце мешкання: Донецька область, Амвросіївський район, с. Металіст, вул. Леніна, б. 33.
Викликається на 20 січня 2016 року о 10.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі
у розгляді справи. До розгляду цивільних справ пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочні рішення.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Діденка Олега Олександровича про те, що 21 січня 2016 року о 09
год. 00 хв. у приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Ромни, Сумської області, вул. Соборна,
12 буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Діденка
Олега Олександровича про стягнення заборгованості.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач Діденко
Олег Олександрович вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки справа підлягає розгляду за
його відсутності.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як відповідача Бабака Максима Анатолійовича по цивільній справі № 361/8411/15-ц, провадження 2/361/3915/15р. за
позовом ТзОВ «Колекторська компанія «Гарант» до Бабака
Максима Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Справу призначено до розгляду на 22
січня 2016 р. о 10.30 год. в приміщенні суду за адресою:
07400, Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського, 2
каб. № 209-210 (2-й поверх).
Суддя О.О. Євлах
Суддя А.О. Шинкар

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

Суддя Хоменко Д.Є.

У зв’язку з втратою
вважати недійсним
судновий білет
№ 1720 на судно риболовне
«Крим», бортовий номер
ЯДП-0362, власник Гук Юрій
Миколайович.
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
Фото Укрiнформу

фотофакт
ТАКИХ НЕ ПЕРЕМОЖЕШ! Новий рік,
Різдво Христове, Маланку й Василя військові у зоні проведення антитерористичної
операції на Донбасі
святкували під «феєрверки» обстрілів проросійських бойовиків і
найманців. Однак бійці
так званої нульової лінії, тобто ті, хто дислокується безпосередньо на лінії розмежування, новорічно-різдвяні свята провели у
піднесеному настрої:
прикрашали ялинку,
розігрували кумедні
сценки, ліпили снігову
бабу й приміряли на
неї відповідний камуфляж.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 16 СІЧНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Буковинські митники залишили
контрабандистів без дарунків
Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
ЗВОРОТНІЙ БІК. Працівники Чернівецької митниці
державної фіскальної служби
попередили спроби вивезення з країни рідкісних поштових марок та ювілейних медалей радянських часів. У пункті пропуску «Порубне-Сірет»
митного поста «Вадул-Сірет»,
що на українсько-румунському кордоні, водій мікроавтобуса запевнив: везе за кор-

дон звичайні посилки. Однак
ретельна перевірка виявила в
непримітних картонних коробках унікальні колекції марок
та інших філателістичних матеріалів, що мали усі ознаки
належності до культурних та
історичних цінностей, заборонених до вивезення з митної
території нашої держави без
спеціальних дозвільних документів. Чернівецькі митники
вилучили майже 24 500 поштових марок, випущених у
різні часи, починаючи з 1880

року. Філателісти і нумізмати
мали б за щастя потримати в
руках колекційні марки 30-х
років із зображеннями лідерів
нацистської Німеччини, а також грошові знаки часів Російської імперії, у тому числі з
печаткою революційної повстанської армії Махна. Вилучені разом з марками поштові
конверти та листівки проштамповані в країнах чотирьох континентів. До речі, в
окремому альбомі зберігалися сучасні марки, випущені на

території так званих ДНР та
ЛНР.
Ще один власник «Мерседеса», що прямував у приватних справах до Італії, намагався приховати від митного
контролю понад 70 бойових
медалей часів Другої світової
війни.
Марки і медалі конфіскували, а обидва водії, що порушили митні правила, тепер
сплачуватимуть штраф у розмірі 100 відсотків вартості
конфіскованого.

встановлено енергозберігаючі
вікна і двері, а стіни зовні утеплено. «Залишилися внутрішні
роботи. Якщо такі тепми будуть
і надалі, то на перше вересня
цього року школу введемо в
експлуатацію», — зазначив перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Андрій
Гижко. Також цього року перед-

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
ВТРАТА. 14 січня пішов з життя
Леонід Жаботинський — легенда світової важкої атлетики. Великий у прямому й переносному значенні українець Леонід Іванович Жаботинський
народився 28 січня 1938 року в Сумській області. Багаторічна спортивна
кар’єра принесла дві золоті медалі
Олімпійських ігор — у 1964 та 1968
роках. Чотири рази він ставав чемпіоном світу, два — чемпіоном Європи,
багато разів — призером міжнародних змагань.
Важко переоцінити внесок Леоніда
Івановича в розвиток української важкої атлетики та олімпійського руху.
Все життя він із честю та гідністю вірою й правдою служив його Величності Спорту. Завдяки природному таланту, цілеспрямованості і колосаль-

ній роботі над собою наш легендарний земляк встановив 19 світових рекордів, 20 рекордів СРСР, 58 рекордів
України. За його ініціативою в 1979
році в Запоріжжі був збудований клуб,
відкрита СДЮШОР «Спартак» з важкої атлетики. Щорічно в місті проводяться турніри на приз Леоніда Жаботинського. Цікаво, що Леонід Жаботинський був кумиром юного Арнольда Шварценеггера. Під час візиту Жаботинського в США на запрошення
відомого актора, бодібілдера і політика Арнольд йому сказав: «З самого
дитинства я за тебе вболівав. Навіть
під час токійської Олімпіади, хоча там
виступали Шеманскі і Губнер. За них
теж, звісно, переживав, та мені чомусь хотілося, щоб виграв ти». Нам
усім хотілося, щоб він виграв у смерті
ще якийсь час… На жаль, серце дворазового олімпійського чемпіона перестало битися на 77 році життя.

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

У Токіо-1964 українець Жаботинський
переміг росіянина Власова

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

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
0
+1
-3
-2
0
0
-2
0
-4
-3
-4
0
-2

-5
-4
-8
-7
+5
+5
+3
+5
-9
-8
-9
+5
-4

День
+2 -3
+2 -3
+2 -3
-1 +4
0 +5
0 +5
+2 +7
0 +5
+2 -3
+2 -3
+2 -3
+5 +10
-1 +1

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

бачається завершити будівництво двох освітніх довгобудів у
Вінницькому районі. Школа у
селі Сосонка буде базовою, а в
селищі Стрижавка навчатимуться діти із сусідніх сіл, де немає школи. Разом буде створено належні умови для забезпечення рівного доступу до якісної
освіти 600 учнів.

Хотілося, щоб він виграв…
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Українці здобули
вже 23 ліцензії
на юнацькі Ігри

Фото з сайту iz.com.ua

ОСВІТА. На Вінниччині за допомогою державних інвестицій
до початку нового навчального
року заплановано ввести в експлуатацію три загальноосвітні
заклади-довгобуди. Зокрема
школу в селі Зведенівка Шарго-

родського району на 144 учні,
будівництво якої було розпочато ще у 1991 році. Торік цей
об’єкт включили до програми
Фонду регіонального розвитку,
звідки було виділено 5 мільйонів гривень. Ще 1,2 мільйона надав районний бюджет. На сьогодні в приміщенні зроблено
внутрішні комунікації, підлогу,
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Укргiдрометцентр

Школи-довгобуди нарешті приймуть учнів
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
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ГІДНА ЗМІНА. За місяць у норвезькому Ліллехаммері стартує
найголовніша молодіжна спортивна подія чотириріччя — II Юнацькі
Олімпійські ігри. 1100 найкращих атлетів з 70 країн віком від 15 до
18 років у 15 зимових дисциплінах розіграють 70 комплектів нагород.
Юні олімпійці проходять останні ліцензійні відбори та безпосередньо готуються до старту Юнацьких ігор. Відповідно до міжнародної
кваліфікаційної системи з видів
спорту вже 23 українці вибороли
право на участь у ЮОІ з біатлону (2 дівчини та 2 юнаки), лижного двоборства (1 юнак), фігурного катання (1 юнак, 1 спортивна пара та 2 танцювальні пари),
санного спорту (3 юнаки та 1
дівчина), стрибків на лижах з
трампліна (1 юнак), лижних гонок (1 юнак та 1 дівчина), гірськолижного спорту (1 юнак та 1
дівчина), скелетону (1 юнак),
сноубордингу (1 юнак), повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету.
Остаточний склад національної юнацької олімпійської збірної України затвердить виконком НОК наприкінці січня.
2008 року Міжнародний олімпійський комітет ухвалив історичне
рішення започаткувати проведення літніх та зимових Юнацьких
Олімпійських ігор, маючи на увазі, що такий форум матиме не лише
змагальний характер серед юних атлетів усього світу, а й включатиме навчальну, пізнавальну та культурно-освітню складові.
Тож у вільний від стартів час спортсмени у Ліллехаммері зможуть
відвідувати різноманітні семінари, майстер-класи з уславленими й
титулованими олімпійцями, екскурсії, заняття з тімбілдингу, спрямовані на спілкування, налагодження контактів і підвищення рівня
знань про історію та культуру інших країн. Порушуватимуть й актуальні теми, зокрема майбутньої кар’єри, здорового способу життя,
боротьби з допінгом, профілактики травматизму і життя після спорту
та як перемагати не лише на турнірах, а й у житті.
З I ЮОІ 2012 року в Інсбруку наші спортсмени повернулися з
трьома срібними медалями у фігурному катанні і шорт-треку.
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У вільний від стартів
час спортсмени
зможуть відвідувати
різноманітні семінари,
майстер-класи
з уславленими
й титулованими
олімпійцями.
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