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Новий рік країна зустрічає 
з новим кошторисом 

ЦИТАТА ДНЯ

АЙВАРАС АБРОМАВИЧУС:

Обличчя на екранах 
мусять змінитися

МЕДІА. Дотримуватися законодавства про захист інформа-
ційного телерадіопростору України, особливо у Новорічні свя-
та, звернувся до вітчизняних ЗМІ перший заступник голови 
Держкомтелерадіо Богдан Червак. «Особливу увагу доцільно 
звернути на програмне наповнення телерадіоканалів, — зазна-
чив фахівець. — Зокрема не допускати в ефірі осіб, які закли-
кали чи закликають до ліквідації Української держави, не ви-
знають приналежності Криму Україні, паплюжать героїчну бо-
ротьбу української армії, принижують честь і гідність українців. 
Неприпустимо, щоб тоді, коли на сході України від російської 
зброї гинуть наші захисники і мирні жителі, в ефірі вітчизняних 
телерадіоканалів біснувалися путінські пропагандисти».

Медіаконтент має відповідати прагненням та інтересам сус-
пільства, чинному законодавству. «Новий рік і Різдво — добра 
нагода розказати про самобутню традиційну і сучасну україн-
ську культуру, нашу християнську основу, підтримати талано-
витих людей, на які багата українська земля», — цитує слова 
Богдана Червака прес-служба Держтелерадіо.

ЦИФРА ДНЯ

94 млн грн
грошової винагороди отримала наразі 

21 тисяча військовослужбовців Збройних 
сил, які беруть участь в АТО

«Ми задаємо 
координати нової 

системи закупівель, яка 
зводить до мінімуму 

можливості для корупції 
в результаті швидкого 

і легкого доступу до 
торгів та прозорих 

процедур».

ХАРЧОВА БЕЗПЕКАПОЧИН

Тепличні умови для неякісної 
продукції імпортного 
походження, які створено 
в нашій країні, – тільки на 
шкоду вітчизняним виробникам

Україна приєдналася 
до європейської ініціативи 
Stent for life, що дає змогу 
вдвічі зменшити смертність 
при гострому інфаркті міокарда

Міністр економічного розвитку і торгівлі щодо 
ухваленого Закону «Про публічні закупівлі» 
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн

на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн

на рік . . . . . . . . . . . . 300 грн . . . . . . . . . . 564 грн . . . . . . . . 4,00 грн

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

 ПЕРЕДПЛАТУ 
«УК» НА 2016 РІК

ПРОДОВЖЕНО 
ДО 29 ГРУДНЯ
ЦЬОГО РОКУ
ВКЛЮЧНО

Телеграма
УДППЗ «Укрпошта» 

№882-28-10 
від 18.12.2015 р.

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

З ОПТИМІЗМОМ — 
У МАЙБУТНЄ. 
Уряд і Верховна Рада 
продемонстрували 
єдність і рішучість, 
ухваливши учора 
рано-вранці Закон 
«Про Державний бюджет 
України на 2016 рік»
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Коростенським міськрайонним судом

Житомирської області викликається до

суду:

- Воляник Віктор Олександрович (ос-

таннє відоме місце проживання: 11541,

Житомирська обл., Коростенський район,

с. Сингаї, вул. Космонавтів, буд. 49) на 09

годин 00 хвилин 31.12.2015 р. для участі

у розгляді справи №279/10575/15-ц по

суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Коваленко В. П.

Шевченківський районний суд м. Запо-

ріжжя викликає до суду:

- Конарєву Лілію Максимівну (останнє

відоме місце проживання: 69068, Запо-

різька обл., м. Запоріжжя, вул. Аваліані,

буд. 4, кв. 67) на 12 годин 15 хвилин

28.12.2015 р. для участі у розгляді справи

№ 336/8221/15-ц по суті за позовом ПАТ

КБ «ПриватБанк».

Суддя Жупанова І. Б.

Солом’янський районний суд м. Києва

повідомляє, що розгляд цивільної справи за

позовною заявою ПАТ «Просто-Страху-

вання» до Горкуші Сергія Петровича про від-

шкодування шкоди призначено на

29.12.2015 р. на 09-30 год. в приміщенні

суду (03113, м. Київ, вул. Шутова, 1, каб. 

23 ) під головуванням судді Козленко Г. О.

У судове засідання викликається відпо-

відач: Горкуша Сергій Петрович.

В разі Вашої неявки, справу буде роз-

глянуто у Вашу відсутність.

Липовецький районний суд Вінницької
області викликає в якості відповідача
Голод Вадима Віталійовича у судове засі-
дання, яке відбудеться в приміщенні Ли-
повецького районного суду по вул.
Шевченка, 1, м. Липовець Липовецького
району Вінницької області, 30 грудня
2015 року о 12 годині 00 хвилин, по
справі за позовом ПАТ КБ «Приват банк»
до Голод Вадима Віталійовича про стяг-
нення заборгованості та пропонує надати
всі наявні у нього докази для підтвер-
дження своїх заперечень проти позову.

Суддя Д. Т. Кривенко

Шевченківський райсуд м. Запоріжжя

викликає Оголя Всеволода Віталійовича в

якості відповідача в судове засідання по

цивільній справі за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк» до Оголя Всеволода Віта-

лійовича про стягнення боргу, яке відбу-

деться 28.12.2015 року о 09 год. 00 хв. в

приміщенні Шевченківського районного

суду м. Запоріжжя (м. Запоріжжя, вул.

Чарівна, 117-а, каб. 49). 

Суддя Жупанова І. Б.

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 грудня 2015 р. № 1081
Київ

Про внесення змін до бюджету 
Пенсійного фонду України на 2015 рік

Кабінет Міністрів України Постановляє:
1. Внести до бюджету Пенсійного фонду України на 2015 рік, затвердженого по-

становою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 р. № 67 (Офіційний вісник
України, 2015 р., № 18, ст. 486, № 40, ст. 1203, № 87, ст. 2905), зміни, що додаються.

2. З метою своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових і вихідних днів у
січні 2016 року Пенсійному фонду України забезпечити у грудні 2015 року фінансу-
вання та виплату пенсій одержувачам: 

через їх поточні рахунки в банках — за датами виплати по 23 січня 2016 р.
включно; 

через національного оператора поштового зв’язку — за датами виплати по 8 січня
2016 р. включно. 

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України «Про внесення
змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на
2015 рік» щодо видатків Пенсійного фонду України».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 24 грудня 2015 р. № 1081

ЗМІнИ,
що вносяться до бюджету 

Пенсійного фонду України на 2015 рік
1. У розділі «Видатки»:
1) у позиції «за рахунок власних надходжень, усього» цифри «197 620 219» замі-

нити цифрами «211 620 219»;
2) у позиції «пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» цифри
«186 710 217» замінити цифрами «200 710 217»;

3) у позиції «виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами
в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» цифри «5 013 124,2» замінити
цифрами «5 013 926,3»;

4) у позиції «Усього видатків» цифри «253 346 525,9» замінити цифрами 
«267 346 525,9».

2. У позиції «Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-)»
цифри «-17 759 267» замінити цифрами «-31 759 267».

3. У позиції «Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати
пенсій» цифри «17 759 267» замінити цифрами «31 759 267».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2015 р. № 1082
Київ

Деякі питання підвищення обороноздатності
і безпеки держави та задоволення 

невідкладних потреб Збройних 
сил у частині виготовлення комбінованого

пристрою викиду хибних цілей «адрос» 
КУв 26-50 і його модифікацій, а також 

125-міліметрового пострілу з керованою 
ракетою (виріб 621)

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України
на 2015 рік» Кабінет Міністрів України Постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо надання у 2015 році дер-
жавної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що
буде залучений Державною акціонерною холдинговою компанією «Артем» з метою
виконання Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22
липня 2015 р. № 527-14 (далі — Програма), у частині виготовлення комбінованого
пристрою викиду хибних цілей «Адрос» КУВ 26-50 і його модифікацій, а також 125-
міліметрового пострілу з керованою ракетою (виріб 621) (далі — запозичення).

2. Затвердити Умови надання у 2015 році державної гарантії для забезпечення ви-
конання боргових зобов’язань за кредитом, що буде залучений Державною акціонер-
ною холдинговою компанією «Артем», що додаються.

3. Звільнити Державну акціонерну холдингову компанію «Артем» від зобов’язань
надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державною гаран-
тією, зазначеною у пункті 1 цієї постанови.

4. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи щодо надання держав-
ної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням.

5. Міністерству оборони здійснювати контроль за виконанням Програми в частині
виготовлення комбінованого пристрою викиду хибних цілей «Адрос» КУВ 26-50 і його
модифікацій, а також 125-міліметрового пострілу з керованою ракетою (виріб 621),
цільовим використанням запозичення та фінансовим станом Державної акціонерної
холдингової компанії «Артем».

6. Міністерству оборони, Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій до
проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати про-
тягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і
послуг для виконання Програми необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну
сплату відсотків за користування кредитом, зазначеним у пункті 1 цієї постанови.

7. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р.
№ 131 «Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з на-
данням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і
позичальниками» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється
на надання державних гарантій за запозиченням.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 25 грудня 2015 р. № 1082

УМовИ
надання у 2015 році державної гарантії для забезпечення

виконання боргових зобов’язань за кредитом, що буде залучений
Державною акціонерною холдинговою компанією «артем»

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням Кабінетом Міністрів Ук-
раїни державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань Державної
акціонерної холдингової компанії «Артем» (далі — позичальник) за кредитом, що
буде нею залучений (далі — запозичення).

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання боргових зобов’язань
позичальника за запозиченням у розмірі, що не перевищує 150 000 тис. гривень.

3. Державна гарантія надається Кабінетом Міністрів України для забезпечення ви-
конання зобов’язань за запозиченням, ураховуючи зобов’язання щодо погашення ос-
новної суми, відсотків, комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичення.

4. Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої позичальником відпо-
відно до цих Умов, установлюється на рівні 0,001 відсотка річних суми гарантійних
зобов’язань.

5. Для надання державної гарантії позичальник подає Мінфіну:
проект кредитного договору, погоджений Міноборони; відомості про запозичення

разом з графіками їх погашення та обслуговування; інформацію про фінансовий стан
позичальника;

відомості про отримані позичальником кредити разом з графіками їх погашення
та обслуговування;

відомості про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів);

копію річного балансу за минулий рік з додатками та копію балансу на останню
звітну дату.

6. Мінфін та позичальник до надання державної гарантії укладають договір про
погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, у
якому передбачаються, зокрема, такі зобов’язання позичальника:

зобов’язання та порядок відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних
з виконанням гарантійних зобов’язань;

зобов’язання та порядок сплати пені за прострочення відшкодування зазначених
витрат;

право гаранта на договірне списання банком коштів з рахунків позичальника на
користь гаранта.

7. Державна гарантія надається на строк виконання боргових зобов’язань за за-
позиченням.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2015 р. № 1083
Київ

Деякі питання  підвищення 
обороноздатності і безпеки держави 
та задоволення невідкладних потреб 

Збройних сил у частині виготовлення танків
БМ «оплот»

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України
на 2015 рік» Кабінет Міністрів України Постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо надання у 2015 році дер-
жавної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що
буде залучений державним підприємством «Завод імені В. О. Малишева» з метою
виконання Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22
липня 2015 р. № 527-14  (далі — Програма), у частині виготовлення танків БМ
«Оплот» (далі — запозичення).

2. Затвердити Умови надання у 2015 році державної гарантії для забезпечення ви-
конання боргових зобов’язань за кредитом, що буде залучений державним підпри-
ємством «Завод імені В. О. Малишева», що додаються.

3. Звільнити державне підприємство «Завод імені В. О. Малишева» від зобов’язань
надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державною гаран-
тією, зазначеною у пункті 1 цієї постанови.

4. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи щодо надання держав-
ної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням.

5. Міністерству оборони здійснювати контроль за виконанням Програми в частині
виготовлення танків БМ «Оплот», цільовим використанням запозичення та фінансо-
вим станом державного підприємства «Завод імені В. О. Малишева».

6. Міністерству оборони, Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій до
проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати про-
тягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і
послуг для виконання Програми необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну
сплату відсотків за користування кредитом, зазначеним у пункті 1 цієї постанови.

7. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р.
№ 131 «Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з на-
данням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і
позичальниками» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється
на надання державних гарантій за запозиченням.

Прем’єр-міністр України  А. ЯЦЕНЮК 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 25 грудня 2015 р. № 1083

УМовИ
надання у 2015 році державної гарантії для забезпечення

виконання боргових зобов’язань за кредитом, що буде залучений 
державним підприємством «Завод імені в. о. Малишева»

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням Кабінетом Міністрів Ук-
раїни державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань держав-
ного підприємства «Завод імені В. О. Малишева» (далі — позичальник) за кредитом,
що буде ним залучений (далі — запозичення).

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання боргових зобов’язань
позичальника за запозиченням у розмірі, що не перевищує  1 083 590 тис. гривень.

3. Державна гарантія надається Кабінетом Міністрів України для забезпечення ви-
конання зобов’язань за запозиченням, ураховуючи зобов’язання щодо погашення ос-
новної суми, відсотків, комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичення.

4. Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої позичальником відпо-
відно до цих Умов, установлюється на рівні 0,001 відсотка річних суми гарантійних
зобов’язань.

5. Для надання державної гарантії позичальник подає Мінфіну:
проект кредитного договору, погоджений Міноборони; відомості про запозичення

разом з графіками їх погашення та обслуговування; інформацію про фінансовий стан
позичальника;

відомості про отримані позичальником кредити разом з графіками їх погашення
та обслуговування;

відомості про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів);

копію річного балансу за минулий рік з додатками та копію балансу на останню
звітну дату.

6. Мінфін та позичальник до надання державної гарантії укладають договір про
погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, у
якому передбачаються, зокрема, такі зобов’язання позичальника:

зобов’язання та порядок відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних
з виконанням гарантійних зобов’язань;

зобов’язання та порядок сплати пені за прострочення відшкодування зазначених
витрат;

право гаранта на договірне списання банком коштів з рахунків позичальника на
користь гаранта.

7. Державна гарантія надається на строк виконання боргових зобов’язань за за-
позиченням.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 грудня 2015 р. № 1084
Київ

Деякі питання підвищення обороноздатності
і безпеки держави та задоволення 
невідкладних  потреб Збройних сил 

у частині виготовлення літаків ан-148-Еа
Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України

на 2015 рік» Кабінет Міністрів України Постановляє:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо надання у 2015 році дер-

жавної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що
буде залучений державним підприємством «Антонов» з метою виконання Програми,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 527-14
(далі — Програма), у частині виготовлення літаків Ан-148-ЕА (далі — запозичення).

2. Затвердити Умови надання у 2015 році державної гарантії для забезпечення ви-
конання боргових зобов’язань за кредитом, що буде залучений державним підпри-
ємством «Антонов», що додаються.

3. Звільнити державне підприємство «Антонов» від зобов’язань надати майнове
або інше забезпечення виконання зобов’язань за державною гарантією, зазначеною
у пункті 1 цієї постанови.

4. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи щодо надання держав-
ної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням.

5. Міністерству оборони здійснювати контроль за виконанням Програми в частині
виготовлення літаків Ан-148-ЕА, цільовим використанням запозичення та фінансовим
станом державного підприємства «Антонов».

6. Міністерству оборони, Міністерству фінансів під час підготовки пропозицій до
проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати про-
тягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і
послуг для виконання Програми необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну
сплату відсотків за користування кредитом, зазначеним у пункті 1 цієї постанови.

7. Установити, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р.
№ 131 «Про затвердження Положення про управління ризиками, пов’язаними з на-
данням державних гарантій, та розподіл таких ризиків між державою, кредиторами і
позичальниками» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 569) не поширюється
на надання державних гарантій за запозиченням.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 25 грудня 2015 р. № 1084

УМовИ
надання у 2015 році державної гарантії для забезпечення

виконання боргових зобов’язань за кредитом, що буде 
залучений державним підприємством «антонов»

1. Ці Умови регулюють відносини, пов’язані з наданням Кабінетом Міністрів Ук-
раїни державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань держав-
ного підприємства «Антонов» (далі — позичальник) за кредитом, що буде ним
залучений (далі — запозичення).

2. Державна гарантія надається для забезпечення виконання боргових зобов’язань
позичальника за запозиченням у розмірі, що не перевищує  1 148 160 тис. гривень.

3. Державна гарантія надається Кабінетом Міністрів України для забезпечення ви-
конання зобов’язань за запозиченням, ураховуючи зобов’язання щодо погашення ос-
новної суми, відсотків, комісій та інших зобов’язань, що випливають із запозичення.

4. Розмір плати за надання державної гарантії, отриманої позичальником відпо-
відно до цих Умов, установлюється на рівні 0,001 відсотка річних суми гарантійних
зобов’язань.

5. Для надання державної гарантії позичальник подає Мінфіну:
проект кредитного договору, погоджений Міноборони; відомості про запозичення

разом з графіками їх погашення та обслуговування; інформацію про фінансовий стан
позичальника;

відомості про отримані позичальником кредити разом з графіками їх погашення
та обслуговування;

відомості про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів);

копію річного балансу за минулий рік з додатками та копію балансу на останню
звітну дату.

6. Мінфін та позичальник до надання державної гарантії укладають договір про
погашення заборгованості перед державою за виконання гарантійних зобов’язань, у
якому передбачаються, зокрема, такі зобов’язання позичальника:

зобов’язання та порядок відшкодування витрат державного бюджету, пов’язаних
з виконанням гарантійних зобов’язань;

зобов’язання та порядок сплати пені за прострочення відшкодування зазначених
витрат;

право гаранта на договірне списання банком коштів з рахунків позичальника на
користь гаранта.

7. Державна гарантія надається на строк виконання боргових зобов’язань за за-
позиченням.
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реклама. оголошення

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Насірі
Самір Бейлар огли (останнє відоме місце проживання: м. Київ, 
пр. Г. Сталінграда, 58-а, кв.122) по цивільній справі № 2/756/6115/15,
унікальний №756/13183/15 позовом Насірі Марини Анатоліївни до На-
сірі Самір Бейлар огли про розірвання шлюбу в судове засідання на 26
січня 2016 року на 10 год.00 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені ст. 169 ЦПК України.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23. 

Суддя Маринченко M. M.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області викликає Білана Михайла
Васильовича в судове засідання як відповідача у справі за позовом Цап Ірини Іванівни
до Дикун Марії Василівни, Білана Михайла Васильовича, Цап Романа Васильовича про
визнання права власності та за зустрічним позовом Цап Романа Васильовича до Цап
Ірини Іванівни, Дикун Марії Василівни, Білана Михайла Васильовича про визнання
права власності на нерухоме майно за заповітом, яке відбудеться о 13 годині 00 хвилин
12.01.2016 року в приміщенні Рожнятівського районного суду за адресою: смт Рож-
нятів, вул. Шкільна, 15. Останнє відоме місце знаходження відповідача Білана Михайла
Васильовича: м. Антрацит, вул. Петровського, буд. 136 «А», кв. 10 Луганської області,
місце знаходження на даний час не відоме. Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони
зобов’язані повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Бейко А. М.

Тарутинський районний суд Одеської області повідомляє Запорожан
Світлану Ігорівну як відповідача, що судове засідання по цивільній
справі за позовом Запорожана Сергія Олексійовича до Запорожан Світ-
лани Ігорівни про розірвання шлюбу відбудеться в приміщенні суду
(Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Красна, 235,
каб. № 6) під головуванням судді Козирєва М. В. 03 лютого 2016 р. 
о 10 год. 30 хвилин.

У разі неявки, у судове засідання справа буде розглянута у Вашу від-
сутність у заочному порядку.

Апеляційний суд викликає як відповідача Максименко Володимира Вікторовича
(останнє відоме місце проживання: 02160, м. Київ, вул. Райдужна, 39, кв. 69), у судове
засідання, що відбудеться 20 січня 2016 року о 09 год. 30 хв. у цивільній справі за
апеляційною скаргою Степаненко Галини Олександрівни, яка діє в інтересах Макси-
менко Антоніни Василівни, на заочне рішення Дніпровського районного суду м. Києва
від 13 травня 2015 року за позовом Максименко Антоніни Василівни до Максименка
Володимира Вікторовича про стягнення заборгованості по аліментам та неустойки.

Прошу забезпечити Вашу явку або явку Вашого представника. В разі неявки
справа буде розглянута у Вашу відсутність. Адреса суду: м. Київ, вул. Солом’янська,
2-а.

Суддя Слободянюк С. В.

Святошинський районний суд м. Києва в цивільній справі
№2/759/7149/15 за позовом Харіна Дмитра Олександровича до Перь-
кова Василя Володимировича, КМВ ПАТ «Укртелеком» про зняття
арешту, накладеного на майно, викликає до суду відповідача по справі
Перькова Василя Володимировича, останнє відоме місце проживання
якого: м. Київ, вул. Чорнобильська, 17, кв. 342 на 10 год. 00 хв. 03 лю-
того 2016 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Святошинського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, 25, зал №2.

Суддя В. В Макаренко

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна
справа №761/22959/15-ц за позовом Заклунна-Мироненко Валерії Гавриїлівни до
Головного територіального управління юстиції у м. Києві, Баданіної Ольги Олексан-
дрівни, третя особа; Перша Київська державна нотаріальна контора про визнання
секретного заповіту подружжя недійсним та визнання права власності на майно.

Розгляд зазначеної справи призначено на 29.01.2016 року о 13:00 год. в Шев-
ченківському районному суді м. Києва, каб. 403 (адреса суду: м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31-А). Суд викликає Баданіну Ольгу Олександрівну в якості відповідача.

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

Суддя А. А. Осаулов

Втрачені реєстраційні документи
на сільськогосподарську техніку, що належить ТОВ «Райффайзен 

Лізинг Аваль», а саме: Свідоцтво про реєстрацію: ЕА053113, ЕА053114, 
вважати недійсними.

Свідків ДТП, яка трапилась 05.12.2015 року о 22 год. 40 хв. в м. Києві
на перехресті вул. Мельникова та вул. Якіра, прохання зателефонувати
адвокатам Смоловику Максиму Степановичу 067-4719854 або Бонда-
ренку Ярославу Миколайовичу 068-3509570.

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. (м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна,
19) викликає відповідача Ткачову Тамару Олексіївну 13.01.2016 р. о 08-30 (справа
№ 428/4023/15-ц) за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту. У разі
неявки справу розглянуть без вашої участі згідно з ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Г. Д. Скочій

Втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку 
серія ЯЖ №019011, виданий Глібовцю Миколі Олександровичу, який проживав 

за адресою: м. Київ, вул. Коцюбинського, 37 а, виданий на підставі рішення 
органу державної влади Київської міської ради від 02.02.2006 р. №65/3156,

вважати недійсним.

29.12.2015 року о 09.00 годині у приміщенні Новоайдарського районного суду Лу-
ганської області буде слухатись цивільна справа № 419/2041/15-ц, № 2/419/511/2015
за позовом Комунального підприємства «Щастинська теплова енергетична компанія»
до Порядкова Євгена Івановича про стягнення заборгованості за комунальні послуги.

Суддя Л. Д. Добривечір

29.12.2015 року о 09.20 годині у приміщенні Новоайдарського районного суду Лу-
ганської області буде слухатись цивільна справа № 419/2039/15-ц, № 2/419/509/2015
за позовом Комунального підприємства «Щастинська теплова енергетична компанія»
до Вербицької Віри Ємельянівни про стягнення заборгованості за комунальні послуги.

Суддя Л. Д. Добривечір

29.12.2015 року о 09.30 годині у приміщенні Новоайдарського районного суду Лу-
ганської області буде слухатись цивільна справа № 419/2054/15-ц, № 2/419/521/2015
за позовом Комунального підприємства «Щастинська теплова енергетична компанія»
до Понявіної Антоніни Петрівни про стягнення заборгованості за комунальні послуги.

Суддя Л. Д. Добривечір

29.12.2015 року о 09.45 годині у приміщенні Новоайдарського районного суду Лу-
ганської області буде слухатись цивільна справа № 419/2042/15-ц, № 2/419/512/2015
за позовом Комунального підприємства «Щастинська теплова енергетична компанія»
до Сабліної Тамари Вікторівни про стягнення заборгованості за комунальні послуги.

Суддя Л. Д. Добривечір

29.12.2015 року о 09.10 годині у приміщенні Новоайдарського районного суду Лу-
ганської області буде слухатись цивільна справа № 419/2050/15-ц, № 2/419/517/2015 за
позовом Комунального підприємства «Щастинська теплова енергетична компанія» до
Нікішина Олександра Васильовича про стягнення заборгованості за комунальні послуги.

Суддя Л. Д. Добривечір

У зв’язку з розглядом цивільної справи №265/6375/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Приват-
Банк» до Холодинської Любові Юріївни про стягнення за-
боргованості.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області викликає у якості відповідача Холодинську
Любов Юріївну, 30 серпня 1957 року народження, останнє
відоме місце проживання якої: Донецька область, місто Ма-
ріуполь, вулиця Київська, будинок 3, корпус 2, кв. 101,, у су-
дове засідання на 29.12.2015 року на 10.00 годин, яке
відбудеться в приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, місто Маріуполь, проспект Перемоги, будинок 6, ка-
бінет №205.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності на
підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Компанія Гамбро Лундіа АБ (Швеція), 
в особі Представництва «Гамбро Лундіа АБ» 
в Україні, повідомляє про прийняття Компанією
Гамбро Лундіа АБ (Швеція) корпоративного рішення
від 08 грудня 2015 року щодо ліквідації свого Пред-
ставництва «Гамбро Лундіа АБ» (надалі – «Представ-
ництво») в Україні (код ЄДРПОУ 25960636,
розташоване за адресою: Україна, 04119, м. Київ,
вул. Зоологічна, 4-А, оф. 139). Ліквідатором Пред-
ставництва призначено Ковбу Олега Васильовича.
Адреса місцезнаходження ліквідатора: Україна,
03110, м. Київ, вул. Університетська, 13-А, контак-
тний телефон (044) 249-79-05. Вимоги кредиторів
приймаються ліквідатором протягом двох календар-
них місяців з дня публікації цього оголошення в по-
рядку, встановленому законодавством України.

Богунський районний суд м. Житомира викликає як
відповідачів Приватне підприємство «ІГЛС», Гончарова
Віталія Валерійовича по справі за позовом Іщенка Олек-
сандра Григоровича до ТОВ «Житомирбджолоінвест»,
ТзОВ «Центр Алюмінієвого Будівництва», ПП «ІГЛС»,
Гончарова Віталія Валерійовича, третя особа: ТОВ «Бім-
Буд» про визнання правочинів недійсними та за позовом
третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо
предмета спору, Воронової Ніни Миколаївни до ТОВ
«Житомирбджолоінвест», ТзОВ «Центр Алюмінієвого
Будівництва», ПП «ІГЛС», Гончарова Віталія Валерійо-
вича, третя особа: ТОВ «Бім-Буд» про визнання право-
чинів недійсними, в судове засідання, яке відбудеться о
09 год. 20 хв. 14 січня 2016 року в залі судових засідань
№ 4-Б-3 (м. Житомир, м-н Соборний, 1).

В разі неявки відповідачів без поважних причин,
справа буде слухатися за їх відсутності.

Суддя С. М. Полонець

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає, у судове засідання на 11.00 годину 30 грудня 2015
року до Токмацького районного суду (Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Леніна, 28, каб. №10) Ольмезову
Віту Олександрівну, Жука Володимира Васильовича,
Жук Тетяну Костянтинівну, які проживають за адресою:
Донецька область, Старобешівський район, смт Новий
Світ, вул. Московська, буд. 4, кв.5, Ольмезову Марію
Юріївну, яка проживає за адресою: Донецька область,
м. Макіївка, сел. Горького, вул. Беломорська, 52, в якості
відповідачів у цивільній справі за позовом ПАТ «КРЕДО-
БАНК» до Ольмезової Віти Олександрівни, Жука Воло-
димира Васильовича, Жук Тетяни Костянтинівни та
Ольмезової Марії Юріївни про стягнення заборгованості
за кредитним довором. В разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута в їх відсутність за наявними в
справі доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕ-
ДИТПРОМБАНК» оголошує аукціон в електронній формі на Українській універсальній біржі з продажу активів, що обліковуються
на балансі банку:

* - майно передано ПАТ «Кредитпромбанк» в оренду третій особі
Час початку аукціону: о 10 год. 00 хв. 15.01.2016 року.
Місце проведення аукціону (електронних торгів): http://uub.com.ua.
Лот виставляється на продаж на перші електронні торги (аукціон).
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, к. 413 та закінчується 11.01.2016 р.

о 17 год. 00 хв.
Організатор аукціону: Українська універсальна біржа. Адреса: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького,  буд. 55, оф. 413, 

тел. (044) 278-04-27, працює щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.
Умови продажу:
1. Детальні умови аукціону, порядок участі, ознайомлення з майном розміщений на веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua. 
2. Учасники аукціону:
- сплачують реєстраційний внесок у розмірі 689,00 грн., в т.ч. ПДВ, на п/р Виконавця № 26000000001643 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ

БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа;
- вносять гарантійний внесок у розмірі 10% (без врахування ПДВ) від початкової вартості лоту на п/р Виконавця аукціону 

№ 26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа. 

Шевченківський районний суд Запорізької області (Суддя Жупанова І. Б.) викликає в судове засідання відповідачів
по цивільних справах за позовом Публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності:

Мамай Ігор Валентинович, який проживає за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Кіровське,
вул. Шмідта, буд. 65, у судове засідання по цивільній справі № 3336/8061/15-ц .Судове засідання відбудеться об 11 го-
дині 15 хвилин 28 грудня 2015 року у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а;

Авагян Костянтин Олександрович, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, буд. 7, кв. 1, у судове засі-
дання по цивільній справі № 336/8015/15-ц .Судове засідання відбудеться о 10 годині 15 хвилин 28 грудня 2015 року у
приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а;

Гладченко Сергій Олегович, який проживає за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н, с. Розумниця, вул. Леніна,
буд. 6, у судове засідання по цивільній справі № 3336/8036/15-ц .Судове засідання відбудеться о 10 годині 30 хвилин
28 грудня 2015 року у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а;

Шаровський Костянтин Миколайович, який проживає за адресою: м. Запоріжжя, вул.Перемоги, буд. 115, кв. 108, у
судове засідання по цивільній справі № 336/8150/15ц. Судове засідання відбудеться о 12 годині 00 хвилин 28 грудня
2015 року у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а;

Зеленська Неля Миколаївна, яка проживає за адресою: Запорізька обл., Мелітопольський р-н, с. Трудове, вул. Кірова,
буд. 7, кв. 1, у судове засідання по цивільній справі № 336/8049/15ц. Судове засідання відбудеться об 11 годині 30 хви-
лин 28 грудня 2015 року у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а;

Гамалій Марія Анатоліївна, яка проживає за адресою: Херсонська обл., м. Цюрупинськ, пров. Лунний, буд. 13, у су-
дове засідання по цивільній справі № 336/8105/15ц .Судове засідання відбудеться о 10 годині 45 хвилин 28 грудня 2015
року у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а;  

Тихнєв Віталій Іванович, який проживає за адресою: м. Миколаїв, 9-а лінія, буд. 132, у судове засідання по цивільній
справі № 336/7999/15ц .Судове засідання відбудеться о 10 годині 00 хвилин 28 грудня 2015 року у приміщенні суду за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а;

Смолкін Євген Ігорович, який проживає за адресою: м. Ужгород, вул. Одеська, буд. 33-б, кв. 31, у судове засідання
по цивільній справі № 336/7928/15-ц .Судове засідання відбудеться о 09 годині 45 хвилин 28 грудня 2015 року у при-
міщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а;

Савельєв Віктор Михайлович, який проживає за адресою: Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Жовтневої Рево-
люції, буд. 20, корп. 2, кв. 32, у судове засідання по цивільній справі № 336/8105/15-ц .Судове засідання відбудеться
об 11 годині 45 хвилин 28 грудня 2015 року у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а;

Кадигроб Сергій Миколайович, який проживає за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Шкільна, буд. 10,
кв. 243, у судове засідання по цивільній справі № 336/7943/15-ц .Судове засідання відбудеться о 09 годині 15 хвилин
28 грудня 2015 року у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а;

Гординчук Микола Олександрович, який проживає за адресою: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул.
Гастелло, буд. 7, у судове засідання по цивільній справі № 336/8153/15-ц .Судове засідання відбудеться об 11 годині
00 хвилин 28 грудня 2015 року у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а;

Свинаренко Iрина Олегiвна, яка проживає за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, б-р Вітчизняний, буд.13, кв.7,
у судове засідання по цивільній справі № 336/8105/15-ц .Судове засідання відбудеться об 11 годині 45 хвилин 28 грудня
2015 року у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи
та у випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за їх відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів
(постановляє заочне рішення) на підставі ст.169 ЦПК України.

В Овідіопольському районному судді Одеської області
суддею Куркан М. М. 09 лютого 2016 року о 14 год. 00
хв. буде слухатись цивільна справа № 509/3325/15-ц за
позовом ПАТ «МістоБанк» до Кізнер Ірини Борисівни,
Абу Собех Акрам Валід Ібрагім, Овідіопольського РС
ГУДМС, відділу опіки та піклування Овідіопольської РДА,
про усунення перешкод у користуванні власністю, висе-
лення та зняття з реєстраційного обліку.

Овідіопольський районний суд Одеської області про-
понує Кізнер Ірині Борисівні та Абу Собех Акрам Валід
Ібрагіму подати до суду пояснення, заперечення та всі
наявні у них докази у справі особисто або через пред-
ставника.

У разі неявки Кізнер Ірини Борисівни та Абу Собех
Акрам Валід Ібрагіма на судове засідання, справа буде
розглянута за їх відсутності.

Повідомляю, що ухвалою Господарського
суду Дніпропетровської області від 09 грудня
2015 року у справі № 29/5005/6381/2011 мене, арбітраж-
ного керуючого, Кучака Юрія Федоровича (свідоцтво
про право на здійснення діяльності арбітражного керую-
чого № 149 від 18.02.2013 р.) було призначено
ліквідатором ТОВ «ОЛЬГА.» (код ЄДРПОУ
30236375, місцезнаходження: 49033, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Краснопільська, буд. 9). Цим повідомляю,
що ТОВ «ОЛЬГА.» скасовує усі та/або будь-які видані
ним до 09 грудня 2015 року довіреності, для представ-
ництва та/або захисту його прав та/або інтересів. Пові-
домляю також, що будь-які дії, вчинені представниками
ТОВ «ОЛЬГА.» за скасованими довіреностями (що видані
до 09 грудня 2015 року), не змінюють та/або не встанов-
люють та/або не припиняють будь-яких прав та/або
обов’язків для ТОВ «ОЛЬГА.» щодо третіх осіб.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
знаходиться цивільна справа за №310/9704/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Грибова Віталія Івановича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 15 січня 2016
року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за ад-
ресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 501. Суддя
Петягін В. В., тел. (код 06153) 3-63-75.

Суд викликає Грибова Віталія Івановича як відповідача. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за наявними мате-
ріалами.

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знаходиться
цивільна справа № 510/2125/15-ц за позовом Романової Олени Анатоліївни
до Романова Сергія Олександровича (третя особа — служба у справах дітей
Ренійської РДА) про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання по справі призначено на 29.12.2015 р. о 12 годині 30
хвилин в Ренійському районному суді за адресою: Одеська область, м. Рені,
вул. Леніна, 122, суддя Сорокін К. В., тел. (04840)40156.

Суд викликає відповідача, Романова Сергія Олександровича, остання ві-
дома адреса: Одеська обл., м. Рені, вул. А. Карташова, 13.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача Романова Сергія
Олександровича, у судове засідання, справа буде розглянута без його участі.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Рябенкова Крістіна Вікторівна, 03.09.1988 р.н., що про-
живає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Машино-
будівників, буд. 63, кв. 48, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК
України, вам необхідно з’явитися 31 грудня 2015 року до каб. 108 слід-
чого відділу Краматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області,
до слідчого Унанова М.К., за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Шкадінова, 25, для допиту вас у кримінальному провад-
женні № 12014050000000390 за ч. 2 ст. 368 КК України.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
знаходиться цивільна справа за №310/10282/15-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ват Банк» до Тігова Дмитра Михайловича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 15 січня 2016
року о 08 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за ад-
ресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 501. Суддя
Петягін В. В., тел. (код 06153) 3-63-75.

Суд викликає Тігова Дмитра Михайловича як відповідача. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься за наявними мате-
ріалами.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове засідання
як відповідача Лукіянець Антоніну Іванівну (останнє відоме місце проживання: 
с. Мала Киріївка, вул. Солтановського, 76, Бершадського району Вінницької об-
ласті) по цивільній справі № 126/3398/15-ц за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Ук-
раїна» до Лукіянець Антоніни Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного суду Він-
ницької області ( вул. Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька область) о 10.00 годині
29 грудня 2015 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності відповідача за на-
явних у справі доказів.

Суддя Жарун А. П.

З грудня 2015 року 
державним підприємством 

«Севастопольський виноробний
завод» (ЄДРПОУ 05431414) 
запроваджено нову печатку 

підприємства. 
Всі інші печатки та штампи 

підприємства, що використовувались
до цього, скасовані 

та є недійсними.
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1 
нежиле приміщення № 159, що знаходяться за адресою:  
м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4 

5 538 960,00 553 896,00 

-   
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Троїцьким районним судом Луганської області ви-

кликається до суду:

- Шубiна Свiтлана Анатолiївна (останнє відоме

місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Лу-

ганськ, вул. Радянська, буд. 73а, кв. 93) на 11 годину

00 хвилин 30.12.2015 р. для участі у розгляді справи

№ 433/2610/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Суський О. І.

Приморський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання на 08 січня 2016 р. о
09.00 годині (резервна дата 15 січня 2016 р. о 08.00
годині) за адресою: Запорізька область, м. При-
морськ, вул. Поштова, 6, в якості відповідача Нота-
ріну Марію Олександрівну по цивільній справі 
№ 326/470/15-ц (провадження № 2/326/808/2015) за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до неї про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання на
вказані дату та час, справу буде розглянуто за його
відсутності. 

Суддя Р. Л. Булашев 

Новгород-Сіверським районним судом Чернігів-

ської області викликається до суду:

- Панкратов Віталій Павлович (останнє відоме

місце проживання: 16000, Чернігівська обл., м. Нов-

город-Сіверський, вул. Будьоного, буд. 63, кв. 1) на

10 годин 00 хвилин 22.01.2016 р. для участі у роз-

гляді справи № 739/1901/15-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Наполов М. І.

Жашківським районним судом Черкаської області ви-
кликаються до суду:

- Ковалюк Віта Петрівна (останнє відоме місце про-
живання: 19252, Черкаська обл., Жашківський р-н, 
с. Медувата, вул. Набережна, буд. 14) на 09 годину 00
хвилин 30.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 693/1460/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

- Костецький Олександр Володимирович (останнє ві-
доме місце проживання: 19233, Черкаська обл., Жаш-
ківський р-н, с. Охматів) на 09 годин 30 хвилин 30.12.2015 р.
для участі у розгляді справи № 693/1528/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Cуддя Скрипник В.Ф.

Марківський районний суд Луганської обл. викли-
кає як відповідачів у судові засідання для розгляду
цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості:

30.12.2015
08.00 -  Криворученко Валентина Тимофіївна
09.30 - Абрамова Ліана Хвтисоївна
09.45 - Кононенко Роман Миколайович

Суддя Шкиря В. М.
Біловодський районний суд Луганської обл. ви-

кликає як відповідачів у судові засідання на
15.01.2016 о 08.00 для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості з Коломійцевої Алли Миколаївни.

Суддя Булгакова Г. М.
У разі неявки відповідачів у призначений час або

неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за їх відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі
по справах вважаються належним чином повідом-
леними про час, день та місце проведення судового
засідання.

До уваги Учасників 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА»
(місцезнаходження: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 136,

кімната 34; ідентифікаційний код 01884254).
Відповідно до положень ст. 61 Закону України «Про

господарські товариства», п. 9.4. Статуту Товариства
та рішення Загальних зборів учасників Товариства від
23.10.2015 року (Протокол № 2 від 23.10.2015 року),
Виконавчий орган Товариства повідомляє про скли-
кання позачергових Загальних зборів учасників Това-
риства, які відбудуться 29 січня 2016 року о 10 годині
00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. М. Котельникова,
буд. 25, кім. 305.

Порядок денний позачергових загальних зборів
учасників Товариства:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних збо-
рів учасників Товариства. 

2. Про обмеження повноважень директора Товарис-
тва на укладення від імені Товариства правочинів
щодо нерухомого майна. 

3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Това-
риства шляхом викладення його в новій редакції. 

4. Про покладення обов’язку на Учасників щодо під-
писання Статуту Товариства. 

5. Про державну реєстрацію змін до установчих до-
кументів Товариства.

Монастирищенський районний суд Черкаської об-
ласті, вулиця Соборна, 98, м. Монастирище викликає
Циклаурі Сімона Олександровича як відповідача 
о 09 годині 11.01.2016 року у цивільній справі 
№ 362/6227/15-ц за позовом Бай Тетяни Василівни
до Циклаурі Сімона Олександровича про стягнення
аліментів.

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

Суддя М. В. Бурлака

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Царюка Геннадія Вікторовича у судове засідання як
відповідача у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Царюка
Геннадія Вікторовича про стягнення заборгованості, яке
призначено на 25 січня 2016 року о 10 год. 30 хв. і відбу-
деться за адресою: Київська область, м. Васильків, вул.
Шевченка, 8, суддя Ковбель М. М.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без

поважних причин, судове засідання буде проведено у вашу
відсутність, а відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК України з
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викли-
кає Кравченка Миколу Михайловича як відповідача по ци-
вільній справі № 705/6203/15ц; 2/705/2304/15 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Кравченка Миколи Михайловича
про стягнення заборгованості, яка призначена до судового
розгляду на 18 січня 2016 року о 09 годині 00 хвилин за ад-
ресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі наявності поважних причин, неможливості з’яви-
тися до суду та про можливість судового розгляду справи
за вашої відсутності – необхідно повідомити суд.

Роз’яснюється, що у разі вашої неявки за викликом суду
або визнання судом причин неявки неповажними, справу
буде вирішено судом за вашої відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Л. С. Годік

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає як відповідача Шаповалова Олек-
сандра Євгеновича, 13.06.1975 року народження, прожи-
ваючого: м. Суми, вул. СКЖ, 12, кв. 27, по справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Шаповалова Олександра Євгенійо-
вича про стягнення боргу, в судове засідання на 21 січня
2016 року об 11.00 годині за адресою: м. Суми, вул. Ака-
демічна, 13, кабінет № 506, головуючий по справі суддя
Кривцова Г. В.

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

Постійно діючий Третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає Коротченкова Дмитра
Сергійовича (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 3058408019) та Хмелевського
Дмитра Миколайовича (реєстраційний номер облі-
кової картки платника податків 3339408392) як від-
повідачів у справі № 186/15 за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25.01.2016 р. об
11.30 год. у приміщенні Третейського суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова.

Третейський суддя Ярошовець В. М.

Постійно діючий Третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає Шамріну Світлану Ана-
толіївну (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2349015224) як відповідача у
справі № 150/15 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 01.02.2016 р. об
11.00 год. у приміщенні Третейського суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова.

Третейський суддя Ярошовець В. М.

Баранівський районний суд Житомирської області
(12700, м. Баранівка, вул. Першотравенська, 30) розгля-
дає цивільну справу № 273/1566/15-ц за позовом ПАТ
«Акцент банк» до Орлика Сергія Сергійовича про стяг-
нення заборгованості. Відповідач Орлик С.С., зареєстро-
ване місце проживання якого невідоме, викликається на
22 січня 2016 року о 13 год.00 хв. до Баранівського 
районного суду Житомирської області, зал № 1, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Васильчук

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області (вул. Першотравнева, 30, м. Олександрія,
Кіровоградська область, телефон-факс 05-235-7-56-10)
повідомляє, що Мішустін Олександр Миколайович ви-
кликається як відповідач на розгляд цивільної справи 
№ 398/2184/15-ц, провадження № 2/398/1439/15 за по-
зовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мішустіна
Олександра Миколайовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, який відбудеться о 15.30
годині 26 січня 2016 року в залі судових засідань Олек-
сандрійського міськрайонного суду та справа буде роз-
глядатися суддею Ковальовою О. Б. (каб. № 7).

Постійно діючий Третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає Єгельського Сергія Іва-
новича (реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податків 2183012651) як відповідача у справі
№ 187/15 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25.01.2016 р. об
11.40 год. у приміщенні Третейського суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова.

Третейський суддя Ярошовець В. М.

Державне агентство резерву 
України 

оголошує аукціон з реалізації інструменту 
абразивного та прокату чорних металів.

Аукціон відбудеться 18 січня 2016 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Будиліна І. М. (235-17-42), 
Скибало О. М. (235-50-84).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України www.gosrezerv.gov.ua

Личаківський районний суд м. Львова викликає Хо-
мишин Наталію Григорівну (останнє відоме місце про-
живання: м. Львів-Винники, вул. Кільцева, 7/31) як
відповідачку у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/463/2350/2015 (463/5464/15-ц) за позовом Хоми-
шина Ігоря Ярославовича до Хомишин Наталії Григо-
рівни про розірвання шлюбу, що відбудеться 29 січня
2016 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань
№10.

В разі неявки відповідачки у вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без її участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає у судове засідання як відповідача Савиць-
кого Олександра Миколайовича, 22.12.1964 р.н., з
розгляду цивільної справи № 274/4138/15-ц за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро України до
Савицького Олександра Миколайовича про відшкодування
в порядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною ви-
платою.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бердичів-
ського міськрайонного суду Житомирської області за ад-
ресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська,
30, об 11 годині 00 хвилин 21.01.2016 р.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто у його
відсутності.

Суддя А. В. Зайцев

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
про те, що 19 січня 2016 року о 16.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14б,
каб. 9, відбудеться розгляд справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Акціонерний банк
«Експрес Банк» (далі ПАТ АБ «Експрес Банк») до Ті-
сової Катерини Борисівни про стягнення заборгова-
ності за договором кредиту.

В судове засідання викликається як відповідачка
по справі Тісова Катерина Борисівна, 13.10.1961 р.н.,
зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 117,
кв. 121.

Суддя Н. М. Ларіонова

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Калугіної Марії Сергіївни
до Калугіна Віталія Євгеновича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Калугін Віталій Євгенович, що 
зареєстрований за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Харківська, б. 102, викликається на
08.00 годину 11 січня 2016 року до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Теплодарський міський суд Одеської області викликає до
суду відповідача Каленчук Романа Сергійовича, останнє відоме
місце проживання: м. Теплодар Одеської області, вулиця Гене-
рала Плієва, буд.13, кв. 1, по цивільній справі №516/265/15-ц за
позовом Олександренко Вікторії Василівни до Каленчук Романа
Сергійовича, третя особа:Орган опіки та піклування Приморської
районної адміністрації Одеської міської ради про позбавлення
батьківських прав та призначення опікуна, розгляд якої відбу-
деться 19 січня 2016 року об 11.00 годині за адресою: м. Тепло-
дар Одеської обл., вул. Комунальна, 3 (суддя Шумейко М. Т.).

Теплодарський міський суд пропонує відповідачу Каленчук
Романові Сергійовичу подати заперечення на позов та докази,
якими обґрунтовуються заперечення.

У разі неявки в судове засідання справа може бути розгля-
нута за відсутності відповідача Каленчук Романа Сергійовича.

До Ужгородського міськрайонного суду виклика-
ється Доліда Ольга Іванівна, 1955 р.н., мешканка АР
Крим, м. Джанкой, вул. Садова, 31, в якості відпові-
дача по цивільній справі за позовом Сокач Інни Іва-
нівни до Доліда Ольги Іванівни про усунення права
на спадкування, в судове засідання, яке відбудеться
18.01.2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Уж-
городського міськрайонного суду за адресою: За-
карпатська область, м. Ужгород, вул. Загорська, 53. 

Суддя Семерак І. О.

Семенівський районний суд Полтавської області викликає
Шевченко Катерину Володимирівну (останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання: вул. Жовтнева, 64, с. Вереміївка Семе-
нівського району Полтавської області) як відповідача в судове
засідання у цивільній справі за позовом ПАТ «Кредобанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 19 січня 2016 року о 09 год. 00
хв. в залі судових засідань у приміщенні Семенівського район-
ного суду Полтавської області за адресою: вул. Шевченка, 41 а,
смт Семенівка, Полтавська область.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки,
справу може бути розглянуто за відсутності відповідача та ухва-
лено заочне рішення.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки
в судове засідання.

Суддя В. О. Любицький 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/6627/15-ц за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Купцова О. О., Купцової В. М. про стяг-
нення заборгованості. Відповідачі у справі — Купцов Олександр
Олександрович, 11.06.1953 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, пос. Горького, пер. Садовий, 1; Куп-
цова Валентина Миколаївна, 18.04.1955 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, пос. Горького, пер. Садо-
вий, 1-1, викликаються до суду на 09 год. 00 хв. 11 січня 2016
року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх від-
сутності. 

Суддя Каліуш О. В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. 
(м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19) викликає відпо-
відачів 11.01.16 р. о 08-20 Кравченко Андрія Івано-
вича (Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, пр.
Космонавтів,7/1); Постнікова Андрія Володимиро-
вича (Луганська обл. м. Лисичанськ, вул. Вокзальна,
64) о 09-00 Мерзлякову Катерину Іванівну (Луган-
ська обл., м. Сєвєродонецьк, с. Борівське, вул. Чер-
воних партизан, 63); Трунова Миколу Григорійовича
(Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, с. Борівське, вул.
Колхозна, 29) за позовом КС «Компаньйон» про
стягнення кредиту.

Суддя І. О. Юзефович

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Сташенка Бориса Петровича як
відповідача по цивільній справі за позовом Приват-
ного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Арсенал страхування» до Сташенка Бориса Петро-
вича про стягнення заборгованості в порядку рег-
ресу, яке відбудеться 01.02.2016 р. о 10:00 год. за
адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й по-
верх, каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У разі
неявки справа буде розглядатися за наявними у
справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Канівський міськрайонний суд викликає в якості від-
повідача Бобрусенка Олександра Васильовича по справі
№ 697/2346/15-ц за позовом Лисиці Ірини Василівни до
Бобрусенка Олександра Васильовича про стягнення алі-
ментів на утримання дитини в судове засідання, яке від-
будеться 05.01.2016 року о 10 год. 00 хв. та 12.01.2016
року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Чер-
каська область, м. Канів, вул. Леніна, 88.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача справа розглядати-
меться за наявними матеріалами на підставі ст.169 ЦПК
України.

Суддя О. М. Льон

Богодухівський районний суд Харківської області ви-
кликає відповідача Добишеву Тетяну Олександрівну, яка
проживала за адресою: квартал Вільхівський, 5 А, кв. 30,
м. Луганськ, на судове засідання, яке відбудеться 19 січня
2016 р. о 09.30 за адресою: м. Богодухів Харківської об-
ласті, пл. Незалежності, 17, для участі у розгляді цивільної
справи за позовом Фіщук Миколи Олександровича до До-
бишевої Тетяни Олександрівни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача до суду, це оголошення вва-
жається належним повідомленням та справу буде розгля-
нуто по суті за наявними в ній матеріалами. Добишева Т. О.
у випадку неможливості явки на судове засідання зо-
бов’язана повідомити суд про причини неявки.

Суддя C. M. Харченко

Костогриз Дмитро Євгенович викликається як
відповідач по цивільній справі за позовом Мірош-
нікової Оксани Євгенівни до Костогриза Дмитра
Євгеновича про визнання особи такою, яка втра-
тила право користування жилим приміщенням, на
судове засідання, яке відбудеться в приміщенні
Червонозаводського районного суду м. Харкова
(м. Харків, м-н Руднєва, 36, під’їзд №3, каб. 39),
під головуванням судді І. І. Чудновської 13 січня
2016 р. о 10.00.

Приватний нотаріус Білоцерківського міського но-
таріального округу Київської області Кривенко Ірина
Василівна (вул. Богдана Хмельницького, буд. 2/9, кв.
4, м. Біла Церква, Київська область, Україна, 09117,
тел/факс (04563) 5 01 94) повідомляє про відкриття
спадщини до майна померлого «23» червня 2015
року Кулініч Дмитра Васильовича, 1944 року народ-
ження, уродженця с. Яблунівка Білоцерківського
району Київської області, останнє місце проживання
та реєстрації якого було в м. Біла Церква, вул. Лер-
монтова, буд. 6, кв. 13 Київської області, та просить
спадкоємців померлого звернутися до нотаріуса для
оформлення спадщини.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 27 ГРУдНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +1   +6      +5 +10
Житомирська +1   +6      +5 +10
Чернігівська -2   +3       -2    +3
Сумська +2    -3      +2    -3
Закарпатська +1   +6      +5 +10
Рівненська +2   +7      +6 +11
Львівська +1   +6      +8 +13
Івано-Франківська +1   +6      +8 +13
Волинська +2   +7      +6 +11
Хмельницька +1   +6      +7 +12
Чернівецька +1   +6      +8 +13
Тернопільська +1   +6      +7 +12
Вінницька +1   +6      +7 +12

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1     +6      +5  +10
Кіровоградська +1     +6      +5  +10
Полтавська 0     +5        0    +5
Дніпропетровська +1     +6      +5  +10
Одеська +1     +6      +8  +13
Миколаївська +1     +6      +8  +13
Херсонська +1     +6      +8  +13
Запорізька +1     +6      +7  +12
Харківська +1     +6      +4    +9
Донецька +1     +6      +5  +10
Луганська +1     +6      +4    +9
Крим +1     +6      +8  +13
Київ +4     +6      +7    +9

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Машиною часу обрали
музей

Євдокія ТЮТЮННИК,
«Урядовий кур’єр»

КРАПЛЯ СВІТЛА. Побудована на річці Снов коштом одинад-
цяти колгоспів у 1949 році Седнівська ГЕС додає свою краплю
до електроенергії Чернігівщини і сьогодні. Фахівці  вважають
електростанцію технічно унікальною, оскільки вона дотепер
працює на встановленому ще в 50-х роках минулого століття
якісному австрійському обладнанні.

Тож не дивно, що саме тут нещодавно відкрито музей, котрий
розповідає про розвиток енергетики краю. Єдина в Україні
представниця так званих малих ГЕС, котра діє 10 місяців на рік
і упродовж цього періоду  виготовляє понад 700 тисяч кіловат
електроенергії, є і сама історичною пам’яткою. 

Місцеві жителі пригадують цікавий факт: у 1970-х роках під
час земляних робіт тут було знайдено послання нащадкам від
перших місцевих енергетиків. Їх сучасні колеги вирішили вчи-
нити аналогічно, однак свого листа не закопували в землю, а
помістили на чільному місці в новоствореному музеї.

Контрабандистам
перепаде за горіхи

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

КОРДОН. Чергову партію контрабандного вантажу затрима-
ли військовослужбовці відділу «Краснопілля» Сумського при-
кордонного загону. 

Цього разу посеред ночі правоохоронці припинили незаконну
оборудку двох громадян України, які автомобілем ВАЗ україн-
ської реєстрації перевозили майже півтора центнера чищених
волоських горіхів. Жодних товаросупровідних  документів на
вантаж вони не надали.

Оскільки автомобіль перебував у зоні контрольованого прикор-
донного району — трохи більше кілометра від українсько-росій-
ського кордону, то і транспортний засіб, і вантаж вилучені вста-
новленим порядком та передані працівникам фіскальної служби
для подальшого з’ясування обставин походження продукту. 

Поза сумнівом, нічний рейс горіхового дуету отримає належ-
ну правову оцінку.

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ТОП-10. Український боксер
за підсумками 2015 року був
включений у рейтинги двох
американських телеканалів.
Зокрема авторитетний амери-
канський ресурс HBO склав
рейтинг найкращих боксерів
світу за підсумками 2015 року
незалежно від вагової катего-
рії. Українець Василь Ломачен-
ко, який є чемпіоном світу за
версією WBO в напівлегкій ва-

зі, в цьому рейтингу посів вось-
ме місце.

Також наш дворазовий олім-
пійський чемпіон увійшов до
топ-10 рейтингу найкращих
боксерів за підсумками 2015
року за версією телеканалу
ESPN, розташувавшись на де-
сятій сходинці. 

Нагадаємо, у році, що минає,
Василь Ломаченко двічі виходив
на ринг. У травні українець но-
каутував Гамальєра Родрігеса,
а в листопаді достроково завер-
шив бій проти Ромуло Коасіча.

Нині український чемпіон
має шанс провести об’єдну-
вальний бій. Річ у тім, що чем-
піон світу за версією WBA в
напівлегкій ваговій категорії
Лео Санта Крус нарешті ви-
словив бажання провести
об’єднувальний бій з будь-
яким з інших чемпіонів, у тому
числі і з володарем пояса
WBO Василем Ломаченком. А
менеджери  мексиканця нама-
гаються підбирати йому най-
сильніших суперників. Про це
мріє і наш Василь. Раніше Ло-

маченко заявляв, що володарі
інших чемпіонських поясів у
напівлегкій вазі уникають зус-
трічі з ним: «Якщо ситуація в
моїй ваговій категорії не змі-
ниться, якщо боксери, які во-
лодіють іншими чемпіонськи-
ми поясами — Расселл, Санта
Крус, Селбі так і бігатимуть
від мене, то мені доведеться
піднятися на одну вагу вище».
Схоже, не доведеться. Чекає-
мо  позитивних новин про
об’єднувальний поєдинок уже
наступного року. 

Василь Ломаченко серед найкращих боксерів світу 

Оксана ГОЛОВКО,
Світлана СКРЯБІНА

(фото),
«Урядовий�кур’єр»

Бажаєте дізнатися, як
готувалися до святку-

вання Різдва заможні ки-
янки у ХІХ столітті, у що
вбирали своїх дітлахів та
які іграшки клали  під по-
душку чи ялинку? Саме
час завітати до Музею істо-
рії Києва та зануритися у
неповторну атмосферу пе-
редноворічних та Різдвя-
них свят наших пращурів.

На виставці «Різдвяна
казка кінця ХІХ століття»
ви не лише побачите еле-
гантне жіноче вбрання й
аксесуари, дитячий одяг та
іграшки епохи модерну, а й
зануритеся в чарівні інста-
ляції, присвячені зимовому
Києву минулих століть,
який як і сьогодні напере-
додні Новоріччя живе в очі-
куванні дива.

Вишукані вечірні сукні,
костюми для візитів та ви-
тончений домашній одяг
експозиції доповнюють різ-
номанітні вінтажні та ан-
тикварні дрібнички, серед
яких — предмети побуту,

дитячі колисочки, іграшки,
ляльки, ведмедики Тедді, а
також колекція новорічних
іграшок з вати та текстилю.

Представлені експонати
— це колекція директора
Музею історії моди і колек-
ціонера Марини Іванової,
яку вона збирала протягом
30 років. В її музеї нині
можна знайти понад 150 іс-
торичних костюмів та кіль-
ка сотень аксесуа-
рів XVIII–XX ст. як
із України, так і
Західної Євро-
пи та Америки.

З і б р а н н я
М а р и н и
Іванової є
автентич-
ною ко-
л е к ц і -

єю, де експонати збережені
та відреставровані в єдино-
му екземплярі. «Колекція
розпочалася з моєї родини
— бабуся була розумною і
практичною жінкою, нічого
не викидала, і у нас вдома
зберігалися костюми моєї
прабабці, пошиті на почат-
ку ХХ століття, — розпові-
дає Марина Іванова. — У

моїй колекції є бальні на-
кидки, коробки для капе-
люхів, весільні туфлі і віно-
чок, що належали моїй ро-
дині. Я викладала курси
крою і шиття, і мені хотіло-
ся показати своїм студен-
там щось унікальне. Свою
колекцію спочатку збирала
для студентів. З цього за-
хоплення з’явилася се-
рйозна колекція: вже зіб-
рала майже 150 повних
костюмів — з парасолька-
ми, туфлями, капелюхами,
віялами».

Тож не проґавте можли-
вості побачити унікальну
старовину. Виставка «Різ-
двяна казка кінця ХІХ сто-
ліття» триватиме у Музеї
історії Києва до 20 січня
2016 року. Сподіваємося,
вона сподобається і дорос-
лим, і дітям. А когось, мож-
ливо, спонукає не викидати
аксесуари нинішні та що-
року збирати дитячі карна-
вальні костюми…

Перлиною музейного зібрання  Марини Іванової є «дитяча кімната»




