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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

Оподаткують і нежитлову нерухомість, у тому числі й готельні будівлі

292

Податок на нерухомість: 
хто і як заплатить

ЦИТАТА ДНЯ

АЙВАРАС АБРОМАВИЧУС:

Припиняти реформи 
не можна

ПОРАДА. Світовий банк підтверджує прогноз зростання еко-
номіки України у 2016 році на 1% за оптимістичним сценарі-
єм. Таку позицію висловив голова його представництва в Укра-
їні Чімяо Фан під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації. 
«Цифри не мають істотного значення, вони будуть невелики-
ми. Важливо продовжувати реформи, відновити економіку й 
зростання», — вважає фахівець.

А призупинення наших реформ — один з найбільш вірогід-
них ризиків для економіки України, оскільки це може зруйнува-
ти фінансову стабільність, так важко досягнуту в другій поло-
вині минулого року. «Досягнута у 2015 році стабілізація вкрай 
хитка і крихка. Якщо не продовжувати реформи, цю тенден-
цію буде дуже швидко втрачено. Призупинення реформ стано-
вить дуже великий ризик для України», — цитує УНІАН слова 
Чімяо Фана.

На сьогодні обсяг проектів, що фінансують за рахунок коштів 
Світового банку в Україні, становить 1,56 мільярда доларів.

ЦИФРА ДНЯ

100 000 євро 
техдопомоги надасть ЄБРР Україні 

для узгодження системи електронних 
держзакупівель ProZorro з вимогами 

угоди Світової організації торгівлі 
про держзакупівлі

«В Україну 

надійшло три мільярди 

доларів інвестицій 

у 2015 році. І це під час 

агресії на сході».

ДОКУМЕНТИАКТУАЛЬНО

Указ Президента України 
«Питання Представництва 
Президента України 
в Автономній Республіці 
Крим»

Прем’єр вимагає завершення 
кримінальних проваджень 
за результатами перевірок 
діяльності провідних 
державних компаній

Міністр економічного розвитку і торгівлі про 
інвестиційну складову, попри непросту ситуацію в країні 
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ГРОШІ. Для місцевих бюджетів — це не зайвий ресурс. 
Торік власники житла перерахували їм майже мільярд гривень 

Боротьба за суверенну державу триває
ДЕНЬ СОБОРНОСТІ. 22 січня Україна відзначає дві вагомі історичні події: проголошення 
незалежності УНР у 1918 році та Акт Злуки українських земель у 1919-му

Лариса КОНАРЕВА, 
«Урядовий кур’єр»

Сьогодні відзначаємо важли-
вий день в історії боротьби за 

незалежність та творення укра-
їнської державності. У День Со-
борності 22 січня згадуємо пер-

шу спробу в ХХ столітті прого-
лошення незалежності Укра-
їнської Народної Республіки у 
1918 році та Акт Злуки україн-
ських земель у 1919-му. 

Заходи у ці дні нинішнього ро-
ку мають розпочати ювілейні 
вшанування в межах Року Дер-

жавності України, яким про-
понують оголосити 2016-й, бо у 
серпні відзначатимемо 25-річчя 
Незалежності України. Ця подія 
стала точкою відліку сучасної іс-
торії нашої країни. 

Україна пройшла непростий і 
тривалий шлях до незалежності 

та утвердження власної держав-
ності. Його початок було покладе-
но саме 22 січня 1918 року, коли 
проголосили незалежність Укра-
їнської Народної Республіки. 

Текст IV Універсалу датовано 
22 (9) січня 1918 року. Ухвалили 
його вночі 24 (11) січня 1918-го на 

засіданні Малої Ради. Документ 
містив чотири головні напрями. У 
ньому йшлося про проголошен-
ня самостійності Української На-
родної Республіки і дано доручен-
ня Раді Народних Міністрів 
укласти мир із Центральни-
ми державами. 4
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Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду: 

- Ліванденка Максима Миколайовича, остання адреса
реєстрації якого: м. Маріуполь, вул. Бахмутська, б. 35,
як відповідача по цивільний справі за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Ліванденка Максима Миколайовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
розгляд якої відбудеться 02.02.2016 р. о 09.00 год. в
приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металур-
гів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя О. М. Томілін

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в
судове засідання як обвинуваченого Івка Максима
Олександровича, 06.07.1985 року народження, урод-
женця м. Черкаси, українця, громадянина України,
зареєстрованого за адресою: м. Черкаси, вул. 
Г. Дніпра, буд. 45, кв. 14, фактично проживаючого
за адресою: м. Черкаси, вул. Лісова, буд. 27.

Судове засідання відбудеться 26 січня 2016 року
о 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м.
Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 230.

Суддя С. М. Бащенко

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду: 

- Якименка Сергія Володимировича, остання адреса
реєстрації якого: м. Маріуполь, б. Шевченка, б. 250,
кв.41; як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» до Якименка Сергія Володимиро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, розгляд якої відбудеться 27.01.2016 р. о 09.00
год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр.
Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя О. М. Томілін

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду: 

- Рибака Юрія Віталійовича, остання адреса реєстрації
якого: м. Маріуполь, вул. Зелінського, б. 49, кв. 26, як
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Рибака Юрія Віталійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, розгляд
якої відбудеться 02.02.2016 р. о 09.30 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб.
10.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя О. М. Томілін

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 грудня 2015 р. № 1184
Київ

Про затвердження форми, опису знака 
відповідності технічним регламентам, 

правил та умов його нанесення
Відповідно до статті 29 Закону України «Про технічні регламенти та

оцінку відповідності» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму знака відповідності технічним регламентам;
опис знака відповідності технічним регламентам;
правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів

України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України «Про

технічні регламенти та оцінку відповідності».
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 30 грудня 2015 р. № 1184 

ФОРМА 
знака відповідності технічним регламентам

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 30 грудня 2015 р. № 1184

ОПИС
знака відповідності технічним регламентам

1. Знак відповідності технічним регламентам (далі — знак відповідності)
має форму незамкненого з правого боку кола, усередині якого вміщено
стилізоване зображення трилисника. Довжина розриву кола становить 0,22
його загальної довжини (або 80 градусів).

2. Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним
і виконується двома контрастними кольорами. 

3. Висота знака відповідності не може бути менш як 5 міліметрів, якщо
інше не передбачено відповідним технічним регламентом.

4. У разі зменшення або збільшення розміру знака відповідності повинні
бути дотримані пропорції його форми. 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 30 грудня 2015 р. № 1184

ПРАВИЛА ТА УМОВИ НАНЕСЕННЯ
знака відповідності технічним регламентам

1. Знак відповідності технічним регламентам (далі — знак відповідності)
наноситься на продукцію або на її табличку з технічними даними таким
чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі коли це є
неможливим або невиправданим через характер продукції, знак відповід-
ності наноситься на пакування та на супровідні документи, якщо такі доку-
менти передбачені відповідним технічним регламентом.

2. Знак відповідності наноситься перед уведенням продукції в обіг. Знак
відповідності може супроводжуватися піктограмою або будь-яким іншим
знаком, що вказує на особливий ризик або використання.

3. Знак відповідності супроводжується ідентифікаційним номером при-
значеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган був залучений
на етапі контролю виробництва.

Ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності на-
носиться самим органом або за його вказівкою виробником чи уповнова-
женим представником.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 30 грудня 2015 р. № 1184

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1599
«Про затвердження опису та правил застосування національного знака від-
повідності» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2188).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 632 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада
2001 р. № 1599» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 20, ст. 1451).

3. Пункт 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з
питань захисту документів і товарів голографічними захисними елемен-
тами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого
2011 р. № 86 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 10, ст. 463).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012
р. № 708 «Про затвердження Правил підготовки проектів технічних регла-
ментів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу,
які затверджуються Кабінетом Міністрів України» (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2012 р., № 59, ст. 2370).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 312 «Про
внесення змін до правил застосування національного знака відповідності»
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 64, ст. 1766).

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 січня 2016 р. № 11
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 29 серпня 2011 р. № 954
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2011 р. 

№ 954 «Питання Української частини Змішаної українсько-угорської комісії
з питань забезпечення прав національних меншин» (Офіційний вісник Ук-
раїни,  2011 р., № 70, ст. 2648) зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 13 січня 2016 р. № 11

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 29 серпня 2011 р. № 954
1. Додаток до постанови викласти в такій редакції:

«Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 29 серпня 2011 р. № 954
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 13 січня 2016 р. № 11)

СКЛАД
Української частини Змішаної українсько-угорської комісії 

з питань забезпечення прав національних меншин
Заступник Міністра культури з питань європейської інтеграції, голова

Комісії
Заступник голови Закарпатської облдержадміністрації, заступник голови

Комісії
Керівник структурного підрозділу Мінкультури, на який покладено фун-

кції щодо забезпечення реалізації прав національних меншин України та
культурних зв’язків із закордонними українцями, секретар Комісії

Представник Адміністрації Президента України (за згодою)
Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України
Представник структурного підрозділу Мінкультури, на який покладено

функції з питань міжнародного співробітництва 
Керівник структурного підрозділу МЗС, на який покладено функції з пи-

тань закордонних українців
Представник структурного підрозділу МЗС, який координує питання

двостороннього співробітництва України та Угорської Республіки
Керівник структурного підрозділу МОН, на який покладено функції з пи-

тань освіти національних меншин України
Керівник структурного підрозділу Держкомтелерадіо, на який покладено

функції щодо задоволення інформаційних потреб національних меншин
України та закордонних українців

Керівник структурного підрозділу Закарпатської облдержадміністрації,
на який покладено функції щодо забезпечення реалізації прав національних
меншин та зв’язків із закордонними українцями

Керівник структурного підрозділу Закарпатської облдержадміністрації,
на який покладено функції з питань культури

Заступник керівника структурного підрозділу Закарпатської облдержад-
міністрації, на який покладено функції з питань освіти національних мен-
шин

Представник ДМС
Представник СБУ (за згодою)
Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорській Республіці (за

згодою)
Представники наукових установ (за згодою)
Представники угорських громадських об’єднань в Україні (за згодою)
Представник товариства «Україна-Світ» (за згодою)
Представник Української всесвітньої координаційної ради (за згодою)

Представник Світового конгресу українців (за згодою)».
2. У Положенні про Українську частину Змішаної українсько-угорської

комісії з питань забезпечення прав національних меншин, затвердженому
зазначеною постановою:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.
До складу Комісії входять голова, заступник голови, представники Сек-

ретаріату Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів вико-
навчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також за згодою
представники Адміністрації Президента України, державних органів, органів
місцевого самоврядування, наукових установ, громадських об’єднань, на-
родні депутати України.

Головою Комісії є заступник Міністра культури з питань європейської
інтеграції.

Голова Комісії затверджує її персональний склад та вносить у разі по-
треби до нього зміни.»;

2) в абзаці другому пункту 8 слова «перший заступник Міністра куль-
тури» замінити словами «заступник Міністра культури з питань європей-
ської інтеграції».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 грудня 2015 р. № 1401-р
Київ

Про внесення зміни до пункту 120 плану 
заходів з імплементації Угоди про асоціацію

між Україною, з однієї сторони, 
та Європейським Союзом, Європейським

Співтовариством з атомної енергії та їхніми
державами-членами, з іншої сторони, 

на 2014—2017 роки
Внести до пункту 120 плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої
сторони, на 2014—2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847 (Офіційний вісник України,
2014 р., № 77, ст. 2197), такі зміни:

у графі «Строк виконання» слова і цифри «березень 2015 р.» замінити
словами і цифрами «квітень 2016 р.»;

графу «Відповідальний за виконання (з Української Сторони)» викласти
у такій редакції:

«Адміністрація Держспецзв’язку
Державне агентство з питань
електронного урядування
НКРЗІ (за згодою)».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 грудня 2015 р. № 1406-р
Київ

Про затвердження плану дій щодо 
імплементації кращих практик якісного 

та ефективного регулювання, відображених
Групою Світового банку у методології 

рейтингу «Ведення бізнесу» на 2016 рік
З метою забезпечення істотного поліпшення умов ведення бізнесу в Ук-

раїні за напрямами, що враховуються Групою Світового банку під час скла-
дання рейтингу «Ведення бізнесу», маючи за стратегічну мету входження
України до провідної двадцятки країн світу за наявності сприятливих умов
для провадження підприємницької діяльності:

1. Затвердити план дій щодо імплементації кращих практик якісного та
ефективного регулювання, відображених Групою Світового банку у мето-
дології рейтингу «Ведення бізнесу» на 2016 рік (далі — план дій), що до-
дається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству юстиції,
Міністерству фінансів, Міністерству регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики та вугіль-
ної промисловості забезпечити оперативне розміщення на офіційних веб-
сайтах інформації про стан виконання плану дій.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забез-
печити виконання плану дій та кожного півріччя до 10 числа місяця, що на-
стає за звітним періодом, подавати Міністерству економічного розвитку і
торгівлі інформацію про його виконання для узагальнення та подання до
25 грудня Кабінетові Міністрів України. 

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
З планом дій можна ознайомитися на сайті «УК»

Тульчинський районний суд Вінницької області ви-
кликає Лагоцького Віктора Йосиповича, 01.04.1967 року
народження, який зареєстрований за адресою: вул. Пер-
шотравнева, 218, с. Кинашів, Тульчинський район, Він-
ницька область, як відповідача по цивільній справі 
№ 148/2429/15-ц за позовом ПАТ «ОТП Факторинг Ук-
раїна» до Лагоцького В. Й. про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судовий розгляд справи призначено на 25.01.2016 на
11:30 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин Він-
ницької області.

В разі неявки відповідача справу може бути розгля-
нуто за його відсутності  на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя О. В. Саламаха

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької об-
ласті від 30 листопада 2015 року відкрито апе-
ляційне провадження за апеляційною скаргою
прокурора на ухвалу Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області від 17.11.2015
року, якою обвинувальний акт за обвинувачен-
ням Романова P. O. ч. 1 ст. 258-3 КК України по-
вернуто прокурору.

До суду в якості обвинуваченого виклика-
ється Романов Роман Олександрович. Судове
засідання відбудеться 26 січня 2016 року о 10
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. За-
поріжжя, пр. Леніна, 162.

Суддя А. І. Татарінова

Уповноважена особа Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ГРІН
БАНК» повідомляє, що відповідно до рішення
виконавчої дирекції Фонду від 21.01.2016 року
розпочинається задоволення вимог кредиторів
восьмої черги (вимоги за субординованим бор-
гом) відповідно до статті 52 пунктом 10 Закону
України «Про систему гарантування вкладів фі-
зичних осіб» від 16.07.2015р. №629-VIII.

Виплату здійснювати в безготівковій формі,
шляхом перерахування коштів на рахунок 1 кре-
дитора - в загальній сумі 40 525 825,74 (сорок
мільйонів п’ятсот двадцять п’ять тисяч вісімсот
двадцять п’ять гривень 74 копійки).

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області зна-
ходиться цивільна справа № 510/1295/15-ц за позовом Оніщенко Зої
Михайлівни до Годованчука Володимира Дмитровича про визнання
договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на
нерухоме майно.

Судове засідання по справі призначено на 26.01.2016р. о 15 годині
00 хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська об-
ласть, м. Рені, вул. Леніна, 122, суддя Сорокін К. В., тел. (04840)
40156.

Суд викликає відповідача Годованчука Володимира Дмитровича,
остання відома адреса: Одеська обл., м. Рені, вул. Болградська, 47.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача Годованчука
Володимира Дмитровича в судове засідання, справа буде розглянута
без його участі.

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду
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Василівським районним судом Запорізької області викликається до суду:

- Бортник Володимир Андрійович (останнє відоме місце проживання: 71660, Запо-

різька обл., Василівський р-н, с. Орлянське, вул. Шкільна, буд. 146) на 09 годину 00

хвилин 05.02.2016 р. для участі у розгляді справи № 311/3500/15-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».
Суддя Носик М. А.

Миколаївський районний суд Миколаївської області повідомляє відповідача Мекшун Юлію
Сергіївну, яка проживає за адресою: вул. Степова, буд. 25, кв. 6, с. Весняне, Миколаївський
район, Миколаївської області, що по цивільній справі № 480/2294/15-ц за позовом ПАТ «Ак-
цент-Банк» до Мекшун Юлії Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором
оголошено перерву до 13 год. 00 хв. 28 січня 2016 року, у зв’язку з Вашою неявкою.

В разі повторної неявки справа буде розглянута за Вашої відсутності, на підставі наявних
доказів.

Суддя Н. О. Шаронова

26.01.2016 року о 12 годині у примі-
щенні Новоайдарського районного суду
Луганської області буде слухатись ци-
вільна справа №419/2143/15-ц,
№2/419/24/2016 за позовом Афанасьєва
Леоніда Івановича до Афанасьєвої Інеси
Олександрівни про стягнення аліментів.

Суддя Л. Д. Добривечір

Чернівецький районний суд (вул. Леніна, 20
с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької
області) викликає в якості відповідача Журав-
кову Наталію Володимирівну у цивільній
справі № 150/804/15-ц (головуючий суддя
Кушнір Б. Б.) за позовом ТОВ «Дата Майнінг
Груп» до Журавкової Наталії Володимирівни
про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 11
годину 00 хвилин 26 січня 2016 року за ви-
щевказаною адресою. В разі неявки відпові-
дача до суду справу може бути розглянуто у
його відсутність на підставі наявних у справі
доказів.

Новгород-Сіверським районним судом

Чернігівської області викликається до суду:

- Артюшин Олександр В’ячеславович (ос-

таннє відоме місце проживання: 16014, Чер-

нігівська обл., м. Новгород-Сіверський, 

с. Ясне, вул. Шкільна, буд. 10) на 10 годину

00 хвилин 08.02.2016 р. для участі у розгляді

справи № 739/1860/15-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Наполов М. І.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає в судове
засідання в якості відповідача Фаттахова Радіка Фарітовича
по справі за позовом Сайкової Ірини Єгорівни до Фаттахова
Радіка Фарітовича, третя особа: Фрунзенський районний від-
діл у місті Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, про
визнання особи такою, що втратила право користування
квартирою, та скасування реєстрації місця проживання.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 00 хв. 29 січня 2016
року в приміщенні суду за адресою: м. Харків, бул. Богдана
Хмельницького, 32/38.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних
причин чи неповідомлення про причини неявки, справа буде
розглядатися без його участі за наявними у справі доказами.

Суддя О. В. Горпинич

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Самелюка
Петра Григоровича та Владимирова Віктора Павловича, останнє
відоме місце проживання Самелюка Петра Григоровича: м. Ми-
колаїв, вул. Леніна, буд. 107; Владимирова Віктора Павловича,
останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Ген. Швигіна,
38, кв. 13, у судове засідання по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк
України» в особі філії — Одеське обласне управління АТ «Ощад-
банк» до Самелюка Петра Григоровича, Владимирова Віктора
Павловича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке призначене до слухання на 26.01.2016 року о 10 год.
00 хв. у каб. 213 суду, за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1 а.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин роз-
гляд справи буде проведено за Вашої відсутності за наявними у
справі доказами.

Суддя Сегеда О. М. 

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Козьмінського Віталія Степановича, який зареєстро-
ваний за адресою с. Ропча, Сторожинецький район,
Чернівецької області, як відповідача по справі за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості.

Розгляд справи відбудеться о 10:00 годині 01 лю-
того 2016 року в приміщенні Садгірського районного
суд м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу
відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Байцар Л. B.

Комсомольський районний суд м. Херсона викликає в
якості відповідача Тимків Володимира Івановича,
06.02.1983 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Херсон, вул. Табачна, буд. 9, у судове засідання
для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Тимків Володимира Івановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Комсомоль-
ського районного суду м. Херсона 29.01.2016 року о 08:50
годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3
поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа
буде розглянута у його відсутність за наявними у справі
доказами.

Суддя С. І. Майдан

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 26.01.2016 р. 
о 09:00 год., за адресою: Миколаївська область 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А до судді
Савіна О. І. відповідачів Черненко Марію Прокопівну,
Черненка Геннадія Івановича у цивільній справі 
№ 486/2092/15-ц за позовною заявою Трофімова
Юрія Павловича, Трофімової Лідії Микитівни до Чер-
ненко Марії Прокопівни, Черненка Геннадія Івано-
вича, про визнання договору купівлі-продажу
нерухомого майна дійсним та визнання права влас-
ності. В разі неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто без їхньої участі, за наявними доказами у справі.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000 м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу №2/234/445/16 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Яшина Миколи Олексан-
дровича про стягнення заборгованості. Відповідач
Яшин М. О., місце проживання якого не відомо, ви-
кликається на 08.02.2016 р. о 08:30 год. до суду, каб.
№ 23/3, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Скляров В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кузнецова Во-
лодимира Даниловича про стягнення заборгованості.

Відповідач Кузнецов Володимир Данилович (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька
область, м. Артемівськ. вул. Петровського, буд. 189, кв.
21) викликається 28 січня 2016 року на 11:30 годину до
суду, каб. 204, для участі в розгляді справ по суті.

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

Суддя Медінцева Н. М.

Співак Євген Миколайович, 03.06.1970 року на-
родження, останнє відоме місце проживання якого
м. Київ, вул. С. Сосніних, буд. 12-А, кв. 202, викли-
кається до Святошинського районного суду м. Києва
як відповідач в цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Співака Євгена Миколайовича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 12 годині 00 хви-
лин 28.01.2016 року в приміщенні суду за адресою:
м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб. 12, 12-А. У разі
неявки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Коваль О. А.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Козенка
Андрія Борисовича, 07.03.1969 р/н, місце реєстрації якого
по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Харківське шосе,
168-Г, кв. 64, в якості відповідача по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Козенка Андрія Бори-
совича, яке відбудеться під головуванням судді Коренюк
A. M. об 11 год. 00 хв. 11 лютого 2016 року за адресою:
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Ко-
зенко Андрій Борисович вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи.

В провадженні Шевченківського районного суду 
м. Києва знаходиться цивільна справа № 761/29703/15-ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Щербань Ро-
мана Юрійовича про стягнення заборгованості.

Розгляд зазначеної справи призначено на
08.02.2016 року о 10:20 год. в Шевченківському 
районному суді м. Києва, каб. 403 (адреса суду: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А). Суд викликає Щер-
бань Романа Юрійовича як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа
буде розглядатися за наявними у справі доказами.

Суддя А. А. Осаулов

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Косенка Сергія Олександровича про стягнення заборго-
ваності викликає до суду Косенка Сергія Олександро-
вича, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул.
Сєченова 3, кв. 85, Голосіївський район, м. Київ.

Судове засідання відбудеться 05.02.2016 року о 14
год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайон-
ного суду Київської області, за адресою: Київська об-
ласть, м. Біла Церква, вул. Турчанінова 7, зала судового
засідання № 1, суддя Дмитренко A. M.

В разі неявки відповідача до суду справу буде розгля-
нуто в його відсутність.

Білоцерківський міськрайонний суд (09113, м. Біла
Церква, вул. Турчанінова, буд. 7, зала судового засі-
дання № 5, суддя Рябченко Л. A.) викликає в суд від-
повідача Зуєву Світлану Петрівну по цивільній справі
№ 756/15978/15-ц 2/357/4901/15 за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Зуєвої Світлани Петрівни про стяг-
нення боргу на 02.02.2016 року о 12 год. 30 хв.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута за вашої відсутності на підставі наявних у справі до-
казів.

З опублікуванням у пресі оголошення про виклик від-
повідач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи згідно з вимогами ст. 74 ЦПК України.

Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі 
№ 701/1246/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Данилова Романа Георгійовича про стягнення за-
боргованості, як відповідача Данилова Романа Геор-
гійовича. Судове засідання відбудеться об 11:00 год.
2 лютого 2016 року в приміщенні суду за адресою:
вул. Леніна 8, смт. Маньківка, Маньківського району
Черкаської області. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута без його участі.

Суддя А. І. Костенко

Гадяцький районний суд Полтавської області викли-
кає Вовк Костянтина Леонідовича (останнє відоме місце
проживання с. Ціпки Гадяцького району) в судове засі-
дання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Вовк Костянтина Леонідовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 2 лютого 2016 року о
13 год. у приміщенні суду за адресою: м. Гадяч, вул. Лесі
Українки, 6.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки Вовк К. Л.
справу буде розглянуто за його відсутності.

Вовк К. Л. зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя Л. В. Максименко

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон № 35СГ-УЕБ 
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку

Аукціон відбудеться 27 січня 2016 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 3740,000 т, ресурс
січня-лютого 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 16 лотів, обсяг
1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 672 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного
транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового
конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 12 лотів, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг – 420 т, транспортування залізницею.
Позиція № 3: 10 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 420 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скрап-
лений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва
філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 4: 16 лотів, обсяг 1 лоту – 70 т,
заг.обсяг – 1120 т, транспортування залізницею. Позиція № 5: 24 лоти, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1008 т, транспорту-
вання автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ
(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 6: 4
лоти, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 100 т, транспортування залізницею.  Термін відвантаження – 28.01.2016 р.- 08.02.2016 р.
Стартова ціна за 1 тонну –  9041,65 грн. в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні
договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у січні-лютому 2016 року на умовах EXW франко-
завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для
участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків
біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує
сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом до-
кументів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8, та закінчується 26.01.2016 року о 18.00 год. Рахунки
біржі: 1) № 26500007785008 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в
ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори
про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів
з продажу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ
«Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77, е-mail:
auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних
днів.

Гайворонський районний суд Кіровоградської області
повідомляє, що 08 лютого 2016 року о 08 годині 30 хви-
лин в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська об-
ласть, м. Гайворон, вул. Воровського, 3, каб. № 5 (суддя
Поліщук В. В.) відбудеться слухання цивільної справи №
385/1549/15-ц, 2/385/24/16 за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Роспопи Віктора Емериховича про стягнення
заборгованості. В судове засідання викликається як від-
повідач Роспопа Віктор Емерихович. В разі неявки в су-
дове 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.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання відповідача по справі
за позовом Демченко Анастасії Валеріївни до Дем-
ченка Сергія Григоровича, яке відбудеться
27.01.2016 року о 08.00:

— Демченка Сергія Григоровича, 19.04.1984 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування): Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без Вашої участі на підставі Глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Тікан Олексія
Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Тікан Олексія Анатолійовича
в судове засідання, яке відбудеться 19.02.16 року о 09-
15 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел. (код
06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті повідомляє про ухвалення заочних рішень у цивільних
справах за позовами Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Приват банк» про стягнення заборгованості
за кредитними договорами:

- 26-06-2015 року у справі № 185/6642/15-ц за позовом до
Ганжи Сергія Євгенійовича

- 21-11-2014 року у справі № 185/9752/14-ц за позовом до
Котлярова Олексія Леонідовича

- 31-08-2015 року у справі № 185/7476/15-ц за позовом до
Трембецького Миколи Генріховича

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України:
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ух-

валив, за письмовою заявою відповідача. Заява про перегляд
заочного рішення може бути подана впродовж десяти днів з дня
отримання його копії. Суддя В. М. Бондаренко

Подільський районний суд м. Києва по-

відомляє, що 24 лютого 2016 року о 09:50

год. в приміщенні суду за адресою: 

м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 31, відбу-

деться розгляд справи за позовом ПАТ

«Укрсоцбанк» до Гришинова Михайла

Єгоровича про стягнення заборгованості.

В судове засідання викликається від-

повідач Гришинов Михайло Єгорович,

АРК, м. Керч, вул. Парахіна, буд. 36.

Суддя М. О. Шаховніна

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Красний
Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Спічкової На-
талії Вікторівни до Спічкова Володимира
Сергійовича про позбавлення батьків-
ських прав та збільшення розміру алімен-
тів. Відповідач Спічков В.С. викликається
до каб. № 18 суду на 01.02.2016 року на
09 годину 30 хв. Відповідачу пропону-
ється надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки відповідача
справа буде розглянута у його відсутності
за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Попільнянський районний суд Житомир-
ської області викликає в судове засідання в
якості відповідача Птащука Юрія Юрійовича,
останнє місце проживання якого: с. Ласівка,
Попільнянського району Житомирської об-
ласті, в цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приват Банк» до Птащука Юрія Юрі-
йовича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться о 10.30 годині 11 лютого 2016
року в залі Попільнянського районного суду
в смт Попільня по вул. Б. Хмельницького, 24,
Попільнянського району Житомирської об-
ласті. В разі неявки відповідача в судове за-
сідання справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя Є. О. Зайченко

Попільнянський районний суд Житомир-
ської області викликає в судове засідання в
якості відповідача Кошин Маргариту Макси-
мівну, останнє місце проживання якої: с. Хо-
дорків, вул. Леніна, 38 Попільнянського
району Житомирської області, в цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приват Банк»
до Кошин Маргарити Максимівни про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться о
10.00 годині 11 лютого 2016 року в залі По-
пільнянського районного суду в смт По-
пільня по вул. Б. Хмельницького, 24,
Попільнянського району Житомирської об-
ласті. В разі неявки відповідача в судове за-
сідання справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя Є. О. Зайченко

Слов’янський міськрайонний суд Донець-
кої області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення
заборгованості до відповідачів: Новікова
Максима Євгеновича та Новікової Світлани
Миколаївни, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул.
Привільна, буд. 18, викликаються 25 січня
2016 року о 08 год. 00 хв. до суду, для участі
в розгляді справи по суті. Відповідачам про-
понується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута
у їхню відсутність.

Суддя О. В. Неженцева
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 23 СІчНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -13  -18       -9  -14
Житомирська -13  -18       -8  -13
Чернігівська -15  -20     -10  -15
Сумська -19  -24     -11  -16
Закарпатська -10  -15       -4    -9
Рівненська -11  -16       -4    -9
Львівська -10  -15       -4    -9
Івано-Франківська -10  -15       -4    -9
Волинська -10  -15       -4    -9
Хмельницька -11  -16       -5  -10
Чернівецька -12  -17       -4    -9
Тернопільська -10  -15       -4    -9
Вінницька -13  -18       -7  -12

Oбласть Нiч          День
Черкаська -19   -24    -10   -15
Кіровоградська -19   -24    -10   -15
Полтавська -19   -24    -11   -16
Дніпропетровська -19   -24    -10   -15
Одеська -14   -19      -8   -13
Миколаївська -15   -20      -9   -14
Херсонська -13   -18      -9   -14
Запорізька -13   -18      -9   -14
Харківська -19   -24    -11   -16
Донецька -16   -21      -9   -14
Луганська -19   -24    -10   -15
Крим -9   -14      -5   -10
Київ -13   -15    -10   -12

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Бурштин виявився
нерентабельним

Валерій МЕЛЬНИК,
«Урядовий кур’єр» 

КРИМІНАЛ. На Волині суд виніс черговий вирок у справі про
незаконне добування напівдорогоцінного каменю: волинянин,
якого правоохоронці затримали під час незаконного видобутку
бурштину на території Тоболівського лісництва, сплатить 6800
гривень штрафу. 

Камінь-каширський районний суд встановив, що торік у жовтні
в урочищі Лєжиця він за допомогою саморобного пристрою для
відкачування води, виготовленого з двигуна до автомобіля мар-
ки Mersedes-Benz, вимивав бурштин-сирець. 

Як повідомили у секторі комунікації Головного управління На-
ціональної поліції у Волинській області, тоді він встиг зробити у
ґрунті 10 ямок. У дохід держави конфісковано знаряддя, вилуче-
не під час затримання: мотопомпу, три пожежних рукави, акуму-
ляторну батарею, шість обтягнутих сіткою трикутних пристосу-
вань тощо. 

Судове засідання взяло до уваги те, що під час досудового
розслідування між прокурором та підозрюваним було укладено
угоду про визнання винуватості. Відповідно до її умов, чоловік
повністю визнав провину у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони
або використання надр) Кримінального кодексу України. В угоді
сторони визначили міру покарання підсудному — штраф 400
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Найпікантніше у цій справі, що під час затримання у злочинця
вилучили лише 0,03 грама бурштину. Та вистачило й цього…

На Волині, попри подібні судові вироки, гострота «бурштино-
вого» протистояння не зменшується, хоч сотні правоохоронців
замість виконання притаманних їм функцій нині разом з лісівни-
ками цілодобово змушені охороняти лісові масиви, де є поклади
цього каменю. Та високий рівень безробіття і бажання навіть з
ризиком заробити «відразу і багато» не зменшують кількості не-
законних старателів.

Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик цілком об-
ґрунтовано вважає, що ситуацію могли б пом’якшити: ухвалення
закону «Про бурштин», створення комунального підприємства,
що перероблятиме його, і започаткування в регіоні легального
старательського промислу.

Та попри величезні економічні збитки, яких завдає бюджету
утримування в польових умовах на родовищі закам’янілої сос-
нової смоли працівників поліції та Національної гвардії, звернен-
ня обласної ради, законодавці не квапляться ухвалювати відпо-
відний закон. Про причини цього можна лише здогадуватися. 

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

СПІЛЬНИЙ ДІМ. Раніше яка то
радість була малечі, коли тато
приносив додому гостинці від
зайчика. Пригощаючи цукерками
або пряниками, він  зауважував:
«Ішов я полем, а назустріч мені —
зайчик. Дав він мені ці гостинці і
сказав, щоб вам  приніс». Та нині
солодощі, мабуть, вже втратили
значення заохочувальне, а також
розвитку уяви. Малеча тепер та-
ка розвинена, що скаже, в якому
магазині «росте» саме та цукер-
ка, яка  найбільш смакує.

А ось добра традиція зимою
дбати про диких птахів і тварин
збереглася. Наприклад, у цен-
тральному парку Вінниці небай-
дужі розвісили багато годівниць:
голуби, синички та інші міські пта-
хи знаходять у цих «будиночках»
для себе щось смачненьке.

Відчувають турботу й мешкан-
ці лісів. Державні підприємства лі-
сового господарства Вінниччини
своєчасно заготовили чимало гіл-
лячкового корму, 304 тонни сіна,
173 тонни буряків, 161 тонну кон-
цкормів і в ці холодні зимові дні
підгодовують диких тварин. За-
любки дорослим у цьому допома-

гають  учнівські лісництва.  На-
приклад, юні лісівники Грижи-
нецької школи Тиврівського райо-
ну зі своїми наставниками лісни-
чим Гніваньского лісництва Васи-
лем Шаравським та вчителем
біології Віталієм Поворознюком
зробили  годівниці для птахів і ко-
суль, в які вже вивезли понад 100
кормових віників та розставили
солонці. Також діти приносять із
дому різноманітні ласощі для пер-
натих друзів.

Ліс навчає бути небайдужим і
дає людині багато благ. Він —
легені планети, місце відпочинку
і натхнення. Він дає змогу мати

затишні будинки, це відновлю-
вальне джерело енергії. А тому
нинішнього року на Вінниччині
планують посадити 400 гектарів
нових лісів, що майже вп’ятеро
більше від показника минулого
року. «Раніше була складна про-
цедура оформ лення земельних
ділянок під ліс. Нам вдалося змі-
нити ситуацію, і за три тижні цьо-
го  року управлінню лісового та
мисливського господарства у
Вінницькій області вже виділено
17 гектарів землі під нові ліси»,
— зазначив перший заступник
голови облдержадміністрації Ан-
дрій Гижко.

Узимку зайчик радий гостинцям

Василь БЕДЗІР,  
«Урядовий кур’єр»

З1996-го щороку в закар-
патському місті Мукаче-

вому тестують напої домаш-
нього виготовлення. Нині про-
дукцію з виноградної лози де-
монстрували 47 виноробів, які
розташувалися на спеціально
обладнаній для них території
в міському парку «Перемога».
Гостями фесту стали офіційні
делегації з міст-побратимів
— словацьких Пряшева і Гу-
менного, угорських Будовара,
Добоша, Целдьомолка, Кіш-
варди, Матесалки, чеського
Пелгржимова, хорватського
Пага. 

Під час зустрічей із Мука-
чівським міським головою
Андрієм Балогою члени деле-
гацій обговорили можливості
подальшої співпраці. 

У замку Паланок відбулася
міжнародна конференція
«Культура споживання вина
як важливий елемент розвит-
ку транскордонного туриз-
му». Винороби та науковці з
України, Словаччини, Угор-
щини й Австрії обговорили
стан, проблеми та перспекти-
ви розвитку приватного вино-
робства.

Тими днями відбувся й XIX
Всеукраїнський дитячо-
юнацький фестиваль естрад-
ної пісні «Різдвяна зіронька-
2016». У програмі були кон-
церти найвідоміших профе-

сійних і аматорських худож-
ніх колективів області, куш-
тування страв, приготовле-
них на відкритому вогні, він-
шування. 

Гостями були представни-
ки дипломатичних відомств
сусідніх країн. Генеральний
консул Словацької Республі-
ки в Ужгороді Янка Буріано-
ва вважає, що «Червене ви-
но» проводять за кращими
європейськими стандартами.
Фестиваль формує позитив-
ний імідж міста над Латори-
цею, він став символом для
туристів з інших країн.

Генеральні консули Угор -
щини в Ужгороді Йожеф Бу-
гайла та Береговому Ендре

Саліпскі теж відгукнулися.
«Це чудова нагода для обміну
досвідом. Історично склалося
так, що наша країна розвиває
потужну виноробну галузь,
тож ми готові ділитися досві-
дом із нашими сусідами», —
сказав пан Бугайла.

У завершальний день фес-
тивалю компетентне журі ви-
несло вердикт, чий хмільний
напій із 57 поданих на розгляд
найкращий. Брали до уваги
колір, смак, післясмак, запах
та інші характеристики. Пер-
ше місце присудили виноро-
бові з Ужгородщини Олек-
сандрові Ковачу, друге —
представникові Берегівщини
Іванові Урсті, третє — Васи-

леві Анталовському з Мука-
чівщини. Кожен із призерів
отримав нагороди: відповідно
подрібнювач, сучасний елек-
тричний млин для винограду,
мотоблок і професійний оп-
рискувач для садиби. Окрему
відзнаку від міського голови
та дубову бочку отримав Ва-
силь Паук із Мукачівського
району.

Гостями 21-го фестивалю
стали 80 тисяч туристів. Це
рекорд. Не відлякували лю-
дей ціни на напої, які були до-
ступними. А морози, що напе-
редодні Водохрещі прийшли
на Зарпаття, навпаки, при-
ваблювали у міський парк ще
більше люду.

У Мукачевому 
знову шукали істину
ДО ВСЬОГО — Й ІМІДЖ. Кількість гостей на фестивалі
«Червене вино» стала рекордною

Срібний призер фесту Іван УРСТА охоче розповідав про «авторські» вина
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Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

МАЛА БАТЬКІВЩИНА. На
одну традицію стане більше у ви-
хідців Липоводолинського райо-
ну на Сумщині. У черговий день
утворення області вони заснува-
ли земляцтво, покликане згурто-
вувати і об’єднувати тих, для ко-
го Липоводолинський район є
маленькою батьківщиною. Така
зустріч днями пройшла у Сум-

ській міській бібліотеці імені 
Т. Шевченка, куди завітали сьо-
годнішні сумські липоводолинці.
Її організували Олександр Кли-
мов та Анатолій Близнюк, які ни-
ні хоч і на заслуженому відпочин-
ку, однак беруть активну участь
у громадському житті обласного
центру.

Зокрема Олександр Васильо-
вич, який свого часу очолював
район і є Почесним громадяни-
ном Липової Долини та села Під-

ставки, презентував щойно вида-
ну книжку про рідний край «На
берегах шести річок». А його зем-
ляк ветеран освітянської ниви,
лауреат обласної культурно-мис-
тецької премії імені Пилипа Рудя
Анатолій Близнюк — чергову кра-
єзнавчу розвідку.

Працівники бібліотеки підготу-
вали книжкову виставку «Творча
Липоводолинщина», відеофільм
про мальовничий куточок Слобо-
жанщини, її славетних уроджен-

ців і тих, чиє життя пов’язане з
районом. 

Серед останніх — відомий поет
Василь Туманський, академік
Леонід Новиченко, засновник та
перший директор Сумського ху-
дожнього музею Никанор Онаць-
кий.

Як наголосив голова Липово-
долинської райради Віктор Лит-
виненко, такі зустрічі згуртовують
громаду і мають велике просвіт-
ницьке значення. 

Гуртом земляки краще прислужаться громаді 


