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Служба безпеки України
розкрила плани
терористів, які збиралися
вчинити серію вибухів
під час Євро-2016
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«УК» дізнався, як на
Волині із християнським
милосердям доглядають
поховання
непримиренних ворогів

№106 (5726)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Жером Ваше:
«Наприкінці червня ми
дамо оцінку, враховуючи
досягнуте за попередні
кілька місяців: нову
політику й нові
показники. Ми врахуємо
зобов’язання, які Україна
взяла на себе».

Вступ без ризику:
як обрати надійний виш
Фото Володимира ЗAЇКИ

ЦИТАТА ДНЯ

Постійний представник МВФ в Україні про комплексний
розгляд українського питання Радою директорів фонду

Держзакупівлі
під контролем
ПЕРЕВІРКИ. За результатами аналізу держзакупівель (без виходу на об’єкт контролю — завдяки запиту документів), за п’ять
місяців 2016 року територіальні органи Держфінінспекції запобігли
порушенням у цьому секторі економіки на загальну суму понад
півтора мільярда гривень. Зокрема через виявлені фінансові порушення скасовано понад 340 конкурсних торгів на майже 1,4 мільярда гривень. Укладених угод розірвано на понад 150 мільйонів
гривень.
Найбільших результатів із запобігання порушенням під час
держзакупівель досягли держфінінспекція у Черкаській (555,4 мільйона гривень, або 36% суми попереджених порушень в Україні),
Одеській (147,9 мільйона гривень, або 9,6%), Сумській (120,6 мільйона гривень, або 7,8%), Миколаївській (83,3 мільйона гривень,
або 5,4%) та Чернігівській (75,4 мільйона гривень, або 4,9%) областях. Прес-служба Державної фінансової інспекції повідомляє,
що торік за результатами аналізу держзакупівель і їхніх позапланових перевірок територіальні органи Держфінінспекції запобігли
порушенням на загальну суму 2,7 мільярда гривень.

ЦИФРА ДНЯ
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9,254 млрд м
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природного газу накопичено
в українських підземних сховищах.
Це на 1,5% більше, ніж тиждень тому

АБІТУРІЄНТ-2016. Перш ніж подати документи до університету

чи коледжу, переконайтеся, що вони мають ліцензію
і пропонують якісну освіту

Наш десант на Марсі
ЩО ДАЛІ. В Україні існують усі технології для реалізації Mars Hooper — нашого

проекту-переможця NASA
Тетяна МОІСЕЄВА,
«Урядовий кур’єр»
айцікавіше
починається
зненацька. «Ніхто не знав,
що все зайде так далеко. Насправді ми з донькою йшли на
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хакатон, щоб цікаво провести
вільний час», — каже інженер
проекту Mars Hooper, що переміг у конкурсі NASA Space
Apps, Олександр Буткалюк. У
команді Mars Hopper також
В’ячеслав Осауленко, Андрій

Музиченко, Ілля Рубинський,
Павло Правдюков і Микола Денисенко. Від виникнення ідеї до
перемоги минуло лише сім тижнів. Проект літака-стрибуна, що
працює на вуглекислому газі та
створений для дослідження по-

лярних шапок Марса, став першим в українському хакатоні,
відтак потрапив до топ-25 конкурсу NASA в категорії People’s
Choice, пройшовши відбір серед
128 команд. А 23 травня стало відомо про перемогу вітчизняної

команди. Тепер вона готується
до поїздки на мис Канаверал на
запуск ракети, запланований на 8 вересня.
«За три тижні до NASA
Space Apps був тренувальний табір Bootcamp.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 6 червня 2016 року
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USD 2500.2072
EUR 2788.7311
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.7399
за 10 рублів

/ AU 302775.09

AG 4025.33
PT 241269.99
за 10 тройських унцій

PD 134511.15
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документи
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких актів Президента України
1. Внести до актів Президента України такі зміни:
1) у статті 2 Указу Президента України від 10 березня 2000 року № 456 «Про додаткові заходи щодо державної
підтримки Національної академії наук України» (зі змінами, внесеними Указами від 24 березня 2003 року № 253
та від 16 травня 2008 року № 444) слово «щорічних» виключити, а слова «Комітету по Державних преміях України
в галузі науки і техніки» замінити словами «Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки»;
2) в Указі Президента України від 12 червня 2000 року № 779 «Про Положення про щорічну премію Президента
України для молодих вчених» (зі змінами, внесеними Указами від 21 лютого 2001 року № 104, від 24 березня
2003 року № 253, від 4 грудня 2007 року № 1179, від 16 травня 2008 року № 444, від 8 липня 2013 року № 374 та
від 20 грудня 2013 року № 698):
а) у назві та тексті Указу слова «щорічна», «щорічні» в усіх відмінках виключити;
б) у Положенні про щорічну премію Президента України для молодих вчених, затвердженому зазначеним Указом:
у назві та пункті 1 Положення слово «щорічна» в усіх відмінках виключити;
пункт 1 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Премія присуджується громадянам України»;
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Присуджується щороку до сорока премій (із них до двадцяти премій для молодих вчених вищих навчальних
закладів) у розмірі 40 тисяч гривень кожна»;
абзац перший пункту 4 замінити двома абзацами такого змісту:
«4. Висування робіт для участі у конкурсі на здобуття премії (далі – конкурс) провадиться науковою установою,
вищим навчальним закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»), за рішенням її вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради,
керівними органами громадських наукових організацій, а також колегіями міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади.
Висування робіт для участі у конкурсі провадиться із забезпеченням їх широкого обговорення».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
у пункті 5:
— абзац перший викласти в такій редакції:
«5. У конкурсі робіт на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, науково-педагогічні працівники,
аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ (організацій),
вищих навчальних закладів, організацій та підприємств як індивідуально, так і у складі колективу претендентів»;
— в абзаці третьому слова «вченої (науково-технічної) ради» замінити словами «вченої (наукової, науковотехнічної, технічної) ради»;
— абзац шостий виключити;
— абзац сьомий викласти в такій редакції:



оголошення



оголошення

Білокуракинський районий суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Акцентбанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
16.06.2016 р.
Мартиненко Олексій Олексійович о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Н.Щедриної, буд. 1) справа № 409/1231/16-ц
16.06.2016 р. (резервне судове засідання — 23.06.2016 р.)
Тарасенко Анатолій Миколайович о 13.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н,
смт Успенка, вул. Заводська, буд. 38) справа
№ 409/1316/16-ц
Решетняк Вікторія Євгенівна об 11.30 (останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Тімірязєва, буд. 4а, кв.
8) справа № 409/1312/16-ц
Коміссаров Сергій Віталійович о 10.30 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., Артемівський р-н, с. Ювілейне, квар. Шахтарський, буд. 4, кв. 31) справа
№ 409/1305/16-ц
Константінова Наталія Валеріївна об 11.00 ( останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Артемівський р-н,
с. Ювілейне, квар.Шахтарський буд. 4, кв. 31) справа
№ 409/1311/16-ц
Дегтярьов Олександр Олександрович о 13.30 ( останнє
відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Комунальна, буд.
188) справа № 409/1301/16-ц
Онохова Ірина Юріївна о 14.00 ( останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Лутугине, кв. Шевченка, буд. 7,
кв. 85) справа № 409/1299/16-ц
Суддя В.Г. Скворцова
10.06.2016 р. (резервне судове засідання — 13.06.2016 р.)
Домаш Яна Володимирівна о 9.00 (останнє відоме місце
реєстрації: м. Луганськ, пров. Радіусний, буд. 6) справа
№ 409/1233/16-ц
Суддя В.С.Полєно
13.06.2016 р.
Попов Олександр Михайлович о 9.20 (останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Ленінського Комсомолу,
буд. 8-Б, кв. 61 ) справа № 409/1150/16-ц
Ігнатушин Дмитро Олександрович о 9.40 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт
Юр’ївка, вул. Спортивна, буд. 5) справа № 409/1149/16-ц
Лінник Людмила Іванівна о 10.40 (останнє відоме місце
реєстрації: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Маяковського,
буд. 115 ) справа № 409/1148/16-ц
Сидоренко Ірина Володимирівна о 10.20 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Георгіївка, вул. Леваневського, буд. 37) справа № 409/1143/16-ц
Калашнікова Вікторія Георгіївна о 10.40 (останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, буд.
8, кв. 125) справа № 409/1151/16-ц
14.06.2016 р.
Голумб Петро Борисович о 9.00 (останнє відоме місце
реєстрації: м. Луганськ, кв. Зарічковий, буд. 13, кв. 16)
справа № 409/1098/16-ц
Каландія Хатуна Нодаріївна о 9.40 (останнє відоме місце
реєстрації: м. Луганськ, вул. 2а Керамічеська, буд. 10)
справа № 409/1185/16-ц
Хандожко Володимир Миколайович о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Ленінського Комсомолу, буд. 2а, кв. 62) справа № 409/1188/16-ц
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Воронкова Тетяна Георгіївна о 10.20 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Біле,
вул. Праці, буд.6, кв. 10) справа № 409/1160/16-ц
Пухлік Костянтин Олексійович о 10.40 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл. м. Лутугине, вул. Молодіжна, буд. 74) справа № 409/1167/16-ц
Бондар Тетяна Миколаївна об 11.00 (останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Ольховський, буд. 6, кв.
62) справа № 409/1165/16-ц
Мироненко Руслан Іванович об 11.20 (останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 82б, кв.
26) справа № 409/1176/16-ц
Гула Валентина Іванівна об 11.40 (останнє відоме місце
реєстрації: м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 16, кв. 63) справа
№ 409/1173/16-ц
Суддя В.В.Тімінський
19.07.2016 р. (резервне судове засідання — 22.07.2016 р.)
Стаканов Андрій Анатолійович о 9.20 (останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Баха, буд. 25а, кв. 3)
справа № 409/1078/16-ц
Моісєєнко Євгеній Ветчіславович о 9.40 (останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Даргомизького, буд. 39)
справа № 409/1096/16-ц
Апанасова Олена Володимирівна о 10.00 (останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Ліньова, буд. 93, кв. 72)
справа № 409/1101/16-ц
Зоріна Світлана Юріївна об 11.00 (останнє відоме місце
реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Георгіївка,
вул. Радянська, буд. 13) справа № 409/1074/16-ц
Дрюк Сергій Васильович об 11.30 (останнє відоме місце
реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Кам’янка,
вул. Молодіжна, буд. 5) справа № 409/1072/16-ц
Шишков Вадим Васильович о 12.00 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., м. Лутугине, вул. Залізнична, буд. 8, кв. 10) справа № 409/1080/16-ц
Голдобін Андрій Геннадійович о 10.30 (останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Зарічний, буд. 1, кв. 44)
справа № 409/1191/16-ц
25.07.2016 р. (резервне судове засідання — 27.07.2016 р.)
Рудоман Олексій Олексійович о 8.00 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Біле,
вулиця 50-річчя Жовтня, буд. 15) справа № 409/1161/16-ц
Жмака Віктор Анатолійович о 8.30 (останнє відоме
місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт
Білоріченський, вул. Шевченка, буд. 3, кв. 14) справа
№ 409/1189/16-ц
Черновенко Вікторія Володимирівна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н,
с. Юр’ївка вул. Миру, буд. 15, кв. 6 ) справа № 409/1177/16-ц
Суддя О.Г.Третяк
У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за
їхньої відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169
ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються належним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Варич Ірини Юріївни до Варича Олександра Володимировича про стягнення аліментів на утримання
неповнолітніх дітей.
Відповідач по справі Варич Олександр Володимирович, що проживає за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Єрмішина, 26/68, викликається до суду
на 10.06.2016 р. о 10.00 год. за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 210 для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута в його відсутність.

«Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту
другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в
докторантурі, на час висування роботи для участі у конкурсі на здобуття премії»;
у пункті 8:
— абзац перший доповнити словами «та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комітету»;
— в абзаці другому слова «науково-технічних і вчених рад» замінити словами «вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад»;
у пункті 9 слова та цифру «до 1 жовтня» виключити;
у тексті Положення слова «праця», «праці» в усіх відмінках замінити словами «робота», «роботи» у відповідних
відмінках;
3) у частині першій статті 2 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 «Про додаткові заходи щодо
підтримки молодих учених» (зі змінами, внесеними Указом від 24 березня 2003 року № 253) слова «щорічні»,
«щорічну» та цифри і слова «III—IV рівнів акредитації» виключити, а слова «галузевих академій наук, державних
наукових установ» замінити словами «національних галузевих академій наук, наукових установ»;
4) у статті 2 Указу Президента України від 4 грудня 2007 року № 1179 «Про додаткові заходи щодо підтримки
досліджень теми Голодомору 1932 — 1933 років в Україні» слово «щорічної» виключити;
5) у пункті 3 статті 5 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» слово «щорічних» виключити;
6) в Описі Диплома лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, затвердженого Розпорядженням
Президента України від 15 березня 1993 року №31 «Про Диплом лауреата Державної премії України в галузі науки
і техніки»:
в абзаці п’ятому слова «Голова Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки», «Вчений секретар Комітету по Державних преміях України в галузі науки і техніки», «Голови та вченого секретаря Комітету по
Державних преміях України в галузі науки і техніки» замінити відповідно словами «Голова Комітету з Державних
премій України в галузі науки і техніки», «Керівник Секретаріату Комітету з Державних премій України в галузі
науки і техніки», «Голови Комітету та керівника Секретаріату Комітету»;
абзац сьомий виключити;
7) у Розпорядженні Президента України від 10 грудня 2001 року №347 «Про описи Почесного знака і свідоцтва
лауреата щорічної премії Президента України для молодих вчених» (зі змінами, внесеними Указом від 24 березня
2003 року № 253):
а) у назві та тексті Розпорядження, а також у додатках до нього слово «щорічна» в усіх відмінках виключити;
б) в абзаці четвертому Опису свідоцтва лауреата щорічної премії Президента України для молодих вчених, затвердженого зазначеним Розпорядженням, слова «Учений секретар Комітету з Державних премій України в галузі
науки і техніки», «Голови та ученого секретаря Комітету» замінити відповідно словами «Керівник Секретаріату
Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки», «Голови Комітету та керівника Секретаріату Комітету».
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
31 травня 2016 року
№ 231/2016
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Гаврилов Георгій Олександрович,

вважати недійсним.

оголошення

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/1591/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Кривошеєва
Олександра Геннадійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 07 червня 2016 року о 15 год. 45 хв. в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя
Парій О.В., тел. (код 06153) 4-70-63.
Суд викликає: Кривошеєва Олександра Геннадійовича
як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.



оголошення



У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/1964/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Голованова Дмитра Борисовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 07 червня 2016 року о 16 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 409. Суддя Парій О.В., тел. (код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Голованова Дмитра Борисовича як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

Суддя О.В. Парій

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/1603/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Мартинової Ольги Василівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 07 червня 2016 року о 15 год. 15 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 409. Суддя Парій О.В., тел. (код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Мартинову Ольгу Василівну як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Носулі Валерія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Носуля Валерій Миколайович, що проживає за адресою: 86494, Донецька область, Єнакіївська міська
рада, м. Юнокомунарівськ, вул. Рахманінова, буд. 3, кв. 8, викликається до суду на 10.06.2016 р. о 08.30 год. за адресою: м.
Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 210 для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя О.В. Парій

Суддя Н.З. Полтавець

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Цурика Віталія Вікторовича як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№ 420/909/16-ц за позовом Цурик Світлани Сергіївни до
Цурика Віталія Вікторовича про розірвання шлюбу, яке
відбудеться 10 червня 2016 року о 13 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 17 червня 2016 року о 10
год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Українська (Леніна), 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Бурєніна Дмитра
Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: вул. Київська,
97/71, м. Охтирка, в судове засідання, яке відбудеться 17
червня 2016 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду
за адресою: вул. Незалежності, 7, м. Охтирка Сумської області, як відповідача по цивільній справі № 583/1451/16-ц,
провадження № 2/583/550/16 за позовом Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба до Бурєніна Дмитра Анатолійовича про стягнення суми витрат,
пов’язаних з утриманням у Харківському університеті Повітряних Сил.
У разі неявки Бурєніна Дмитра Анатолійовича справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Д.С. Тарасов

Суддя Верес М. Ф.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 23 травня 2016 року відкрито провадження по спеціальному досудовому розслідуванню за
обвинуваченням Полторацької Ірини Іванівни у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.
28, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, та призначене
підготовче судове засідання.
До суду в якості обвинуваченої викликається Полторацька Ірина Іванівна. Підготовче судове засідання відбудеться 08 червня 2016 року о 16 годині 00 хвилин в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Михайлова Євгена Івановича та третю особу: Товариство з обмеженою відповідальністю «Племінний завод імені
Літвінова» на судове засідання для розгляду цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії — Луганського обласного
управління АТ «Ощадбанк» до Михайлова Євгена Івановича,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог, Товариство з обмеженою відповідальністю «Племінний завод імені Літвінова»
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського
районного суду Луганської області 10.06.2016 р. о 13-30 год. за
адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.
У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Богомолова Л.В.

Суддя А. Е. Дідоренко

Личаківський районний суд м. Львова викликає Вовкун Марію
Богданівну (останнє відоме місце проживання: м. Львів-Винники, вул.
Забава, 51) як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/1106/2016 (463/1351/16-ц) за позовом Вовкуна Назарія Романовича до Вовкун Марії Богданівни про розірвання шлюбу, що відбудеться 14 червня 2016 р. о 14 год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань № 10.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Н.З. Полтавець
Суддя Гирич С.В.

Втрачений судновий білет (Казанка) на судно УОА 19-98К, власник



Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна
справа № 2/243/2140/2015 за позовом Єгорова Ігоря Олександровича до Голендухіна Володимира Геннадійовича за участю третьої особи: Слов’янської міської
ради про визнання особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням, призначена до розгляду на 09.06.2016 року о 09.00 год. за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідача Голендухіна Володимира Геннадійовича, зареєстрованого:
м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Василівська, б. 8, обов’язкова.
При собі мати паспорт.

Суддя Руденко Л.М.

Утрачені документи на моторний човен на ім’я Лелюхіна ОлекЗагублені документи на судно прогулянкове «Invader», номер дерсандра В’ячеславовича, судновий білет № 028248 м/ч «Южанка»
жавної реєстрації УПБ-320к, на ім’я Таловер Олена Євгеніївна
№ 141614; бортовий № УДА 518-К, та свідоцтво на право управління судном № АБ 002263, вважати недійсними.
вважати недійсними.

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

Запрошення до участі в торгах
Україна

«Розвиток міської інфраструктури – 2», ПРМІ-2
Позика №: 8391-UA та TF017112
Контракт №: TER-ICB-02
«Будівництво станції знезалізнення води на майданчику насосної станції (ІІІ підйому)
в м.Тернополі»
1. Дане запрошення до участі в торгах випущено на підставі загального оголошення
про проведення закупівель в рамках цього проекту, яке було опубліковане в електронному бюлетені «UN Development Business», від 05 серпня 2014 року
2. Україна отримала позику від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку в рахунок вартості Проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2» (ПРМІ-2) і має намір використати частину коштів цієї позики для здійснення платежів за контрактом
№TER-ICB-02 “Будівництво станції знезалізнення води на майданчику насосної станції
(ІІІ підйому) в м.Тернополі”.
3. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» запрошує правомочних учасників торгів представити свої запечатані конкурсні пропозиції для будівництва станції знезалізнення води на майданчику насосної станції (ІІІ підйому) в м.Тернополі
4. Тендер буде проводитись згідно з процедурами міжнародних конкурсних торгів,
описаних в World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting
Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January
2011, revised July 2014, і він є відкритий для всіх правомочних учасників, як це визначено
в Керівництві по закупівлям.
Кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, включаючи членів спільних підприємств,
субпідрядників або постачальників:
Фінансові можливості: Учасник повинен продемонструвати завірені фінансові звіти
та інші документальні свідоцтва за кожний із останніх трьох років, що підтверджують
середній річний оборот в розмірі або більше, ніж 12 000 000 доларів США. Середній
оборот розраховується як сертифіковані платежі, отримані за контрактами, протягом
останніх трьох (3) років до закінчення терміну подачі пропозицій. Вітчизняні учасники
торгів повинні надати документальне підтвердження відсутності прострочених заборгованостей перед податковою службою.
Загальний досвід: Досвід за договорами в ролі підрядника, субпідрядника або керуючого підрядника для принаймні останніх 5 (п’яти) років до закінчення терміну подачі
заявок і з діяльністю щонайменше у дев’ять (9) місяців у кожному році.
Спеціальний досвід: Участь в ролі підрядника, головного підрядника або субпідрядника не менше, ніж у 2 (двох) контрактах на схожі роботи, кожний з яких дорівнював
або перевищував суму 7 500 000 дол. США, і які були успішно завершені повністю за
останні 5 років. Схожість буде ґрунтуватись на фізичному об’ємі, складності, методах,
технології або інших характеристиках, як описано в Розділі 6 («Технічне завдання і Креслення»). Щоб відповідати даній умові, учасник торгів повинен надати звіт, що підтверджує такі контракти з зазначенням замовника, ціни контракту, терміну виконання та
типу доставлених товарів та наданих послуг.
(Б) Для зазначених вище і інших контрактів в період за останні 5 років мінімальний
досвід роботи в наступних основних заходах:
- будівництво / реконструкція комунальної станції по обробці води або станції для
видалення заліза з потужністю не менше 50 000 куб. м / добу.
- проектування комунальної станції по обробці води або станції для видалення заліза.
Наявність грошових коштів: Учасник повинен продемонструвати доступ або наявність
фінансових ресурсів, таких, як ліквідні активи, незакладене нерухоме майно, кредитні
лінії або інші фінансові кошти, за винятком виплачених за поточним або майбутніми
контрактами авансів, для того, щоб відповідати вимогам з наявності грошових коштів:
мінімум 1 500 000 доларів США.
Історія судових спорів: Всі судові процеси не повинні в цілому переважати понад
п’ятдесят відсотків (50%) чистої вартості Учасника торгів і не повинні розглядатися як
вирішене проти Учасника.
Кваліфікація персоналу: Учасник повинен, як мінімум, мати в наявності наступний
персонал для виконання контракту:
N
1
2
3
4

Посада
Керівник по виконанню робіт
Керівник монтажно-механічних робіт
Керіник загально-будівельних робіт
Керівник електричних, контрольновимірювальних та автоматичних робіт

Досвід
Сукупний
досвід в
здійснення
аналогічній
аналогічних
області (років) робіт (років)
5
3
5
3
5
3
5
3

Для підтвердження відповідності даним вимогам необхідно надати коротке резюме і/або записи в трудовій книжці.
Вимоги до устаткування
Учасник торгів повинен продемонструвати, що він матиме доступ до устаткування
перерахованого нижче:
No.

Тип обладнання та характеристики

1
2
3

Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5т
Автомобілі самоскиди, вантажопідйомність 7т
Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомністю 10т, довжиною стріли 15м
Агрегати зварювальні електродугові пересувні
Апарати для стикового зварювання
поліетиленових труб діаметром до 800мм
Екскаватори з об'ємом ковша 0,5м3

4
5
6

Потрібна мінімальна
кількість
2шт
2шт
1шт
1шт
1шт
2шт

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію
від Комунального підприємства “Тернопільводоканал”, Ірина Головач, e-mail: tender@vodokanal.te.ua і ознайомитися з тендерною документацією в робочий час з 08:00 до 17:00
за нижченаведеною адресою (1).
6. Повний пакет документів для торгів англійською мовою може бути придбаний зацікавленими учасниками торгів після того, як вони направлять письмову заявку за нижченаведеною адресою (1) і оплатять невідшкодовуваний комісійний збір у розмірі 17
600 UAH (сімнадцять тисяч шістсот Українських гривень) або 700 USD (сімсот доларів
США). Оплату слід провести шляхом банківського переказу на вказаний нижче рахунок.
Документація для торгів буде відправлена повітряною поштою на адресу покупця у разі,
якщо останній перебуває за кордоном, звичайною поштою або кур’єром в разі доставки
по території України або ж документацію можна отримати, звернувшись безпосередньо
за нижченаведеною адресою (1).
7. Конкурсні пропозиції повинні надійти за нижченаведеною адресою (1) до 10.00
за місцевим часом 16 серпня 2016 року. Всі конкурсні пропозиції мають супроводжуватися заставним забезпеченням конкурсної пропозиції, яке складає як мінімум 200
000 USD (двісті тисяч доларів США) або еквівалент у вільно конвертованій валюті. Конкурсні пропозиції, доставлені невчасно, будуть відхилені. Конкурсні пропозиції будуть
публічно розкриті у присутності учасників торгів, уповноважених представників і тих,
які побажають відвідати цей захід за нижченаведеною адресою (2) о 10.00 за місцевим
часом 16 серпня 2016 року.
Адреса (1):
Комунальне підприємство «Тернопільводоканал»
До уваги: Ірина Головач, спеціаліст із закупівель
Адреса: вул. Танцорова, 7
Поверх/Номер кабінету: 2-й поверх, приймальня
Місто: Тернопіль
Поштовий індекс: 46008
Країна: Україна
Телефон: +38 0352 43 08 24; +38 050 437 18 44; +38 0352 52 52 20;
Факс: +38 (0352) 52-52-20
Електронна адреса: tender@vodokanal.te.ua
Адреса (2):
Комунальне підприємство «Тернопільводоканал»
Адреса: вул. Танцорова, 7
Поверх/Номер кабінету: 2-й поверх, актовий зал
Місто: Тернопіль
Поштовий індекс: 46008
Країна: Україна
Банківський рахунок Покупця для переказів в UAH та USD:
1. Рахунок підприємства в банку: 26007000127105
Назва банку: The State Export-Import Bank of Ukraine
МФО: 338879
2. Рахунок підприємства в банку: 26008055110160
Назва банку: Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine
SWIFT код банку: PBANUA2X
МФО: 338783
ЄДРПОУ: 03353845
IBAN Code: UA703387830000026008055110160
Основні банки-кореспонденти:

Валюта
USD
USD

A

Банк

SWIFT код

JP Morgan Chase Bank,
CHASUS33
New York, USA
Deutsche Bank Trust Company BKTRUS33
Americas, New York, USA

Кореспондентський рахунок
банку Покупця
001-1-000080
04182358

повідомляє, що 23 червня 2016 року о 10 годині в приміщенні біржі (м. Київ, вул. Червоноармійська, 5, приміщення
6Б, 5-й поверх, торговий зал ТБ «Київська агропромислова біржа») відбудеться цільовий аукціон з продажу майна
платника податків, яке перебуває у податковій заставі та належить КП «ЛЖЖЕК№ 5» (код 20184663), а саме:
№
п/п

№
лоту

1

1

Назва активів

Коротка характеристика

Нежитлове
вбудованеприбудоване
приміщення
загальною площею
215,3 кв.м,
розташоване
за адресою:
м. Лисичанськ,
квартал 40 років
Перемоги, 3

Приміщення розташоване на
першому поверсі 9-поверхової
будівлі, загальна площа — 215,3
кв.м, 1987 рік забудови,
фундамент — ленточний,
бетонний, перекриття —
залізобетонні плити, стіни та
перегородки — крупноблочні
гипсолитові, системи
водопостачання, водовідведення,
електропостачання та опалення
в наявності, відсутні радіатори.
Загальний фізичний знос
36 відсотків.

Кількість

1

Початкова ціна
майна на підставі
звіту про оцінку
майна, грн.
в т.ч. ПДВ
278 908,80

№ та дата акта
опису майна
Акт опису
б/н від
12.10.2011 р.

Суб'єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, що бажають взяти участь в аукціонних торгах, повинні
сплатити на рахунок Біржі (№26005500086817 у ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 23243248)
гарантійний внесок, який складає 10 відсотків від початкової ціни майна.
Документацію з проведення аукціонних торгів можна одержати за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 5,
корп. 6Б, 5 поверх, а також з офіційного веб-сайту біржі: www.visnik.kiev.ua.
Прийом заявок на аукціон завершується 22 червня 2016 року о 17.00 год.
Всі витрати, пов'язані з укладанням Договору купівлі-продажу майна, його державною реєстрацією та переоформленням права власності на майно, бере на себе переможець цільового аукціону (Покупець).
Аукціонний комітет

Слов’янським міськрайонним
судом Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядається цивільна справа за
позовом ПАТ «ВТБ Банк» до Віслобокова Романа Валерійовича за
участі третіх осіб: Трубіцина Юрія
Олексійовича, Махова Бориса Васильовича, Балана Артема Юрійовича,
Бирладяна Сергія Костянтиновича,
Центру ДАІ 1201 м. Дніпропетровська УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області, про звернення
стягнення на предмет застави.
Відповідач по справі: Віслобоков
Роман Валерійович, який зареєстрований за адресою: м. Горлівка, вул.
Леніна, 146А/80, викликається на
10.00 год. 13 червня 2016 року до
Слов’янського міськрайонного суду
в зал № 5, для участі в судовому засіданні.
У випадку неприбуття, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя М. В. Лаптєв

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, м. Бахмут
Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Домаскіної Галини Миколаївни до Домаскіна Олександра Миколайовича про розірвання шлюбу.
Відповідач по справі Домаскін Олександр Миколайович, проживає
за адресою: м. Горлівка, вул. Волкова, буд. 12, кв. 19, викликається
до суду на 14.06.2016 р. о 09.30 годині за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 212, 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. П. Харченко

Корюківський районний суд Чернігівської області викликає Салтхуцішвілі Сергія Івановича як відповідача по цивільній справі №736/574/16-ц за
позовом Лопатто Надії Михайлівни до Салтхуцішвілі Сергія Івановича, третя
особа на боці позивача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета
спору: Корюківська міська рада Чернігівської області, про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням, у судове засідання на 15 червня 2016 року о 12 год. 00 хв.
Адреса суду: м. Корюківка Чернігівської області, вул. Шевченка, 66, зал
№ 2, суддя Корх О.І.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, передбачені ст. 169 ЦПК України. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мовчан Ю.В., Чернецького О.А. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі
№ 233/1541/16-ц Мовчан Юрій Володимирович, 06.11.1962 р.н., зареєстрований у
Донецькій області, м. Макіївка, смт Крупської, вул. Цемеська, 4/6, викликається у
судове засідання на 08.00 годину 13 червня 2016 року. Відповідач у цивільній справі
№ 233/1576/16-ц Чернецький Олександр Анатолійович, 14.10.1973 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Агрономічна, 13/3, викликається у судове засідання на 08.15 год. 13 червня 2016 р. Розгляд зазначених
цивільних справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської області,
смт Голованівськ знаходиться цивільна справа № 386/288/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Зінича Олександра Андрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судовий розгляд справи призначено на 29 червня 2016 року о 10 год.
00 хв. у Голованівському районному суді за адресою: смт Голованівськ,
вул. Соборна, 18.
Суд викликає Зінича Олександра Андрійовича у судове засідання як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за наявними у
справі доказами з постановленням заочного рішення.

Суддя Т.О. Мартишева

Суддя Гут Ю.О.

Лугинський районний суд Житомирської області викликає Стужука Віталія Федоровича (останнє відоме місце проживання: с. Радогоща, вул. Перейма, б. 14, Лугинського району Житомирської області) та Захарова Євгенія Вікторовича (останнє
відоме місце проживання: с. Кануни, вул. Набережна, б. 4, Новоград-Волинського
району Житомирської області) як відповідачів у судове засідання по цивільній
справі № 281/144/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Стужука Віталія Федоровича, Захарова Євгенія Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судовий розгляд справи відбудеться 10 червня 2016 року о 09 годині 30 хвилин
у залі судових засідань за адресою: 11301, Житомирська область, смт Лугини, вул.
Карла Маркса, 2 А.
У разі неявки відповідачів на вказане судове засідання, справа, згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута у їх відсутність.
При публікації оголошення про виклик до суду відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи.

Бобринецький районний суд Кіровоградської області викликає у судове
засідання як відповідача Васюру Олександра Анатолійовича у справі
№ 383/420/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Васюри Олександра
Анатолійовича про стягнення кредитної заборгованості.
Судове засідання відбудеться 17 червня 2016 року об 11 год. 30 хв. в
залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області, що розташоване за адресою: вул. Леніна, 80, м. Бобринець Кіровоградської області.
В разі неявки в судове засідання відповідача Васюри Олександра Анатолійовича справа буде розглядатись за його відсутності за наявними у
справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу Васюрі Олександру
Анатолійовичу його обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове
засідання (суддя Бевз О.Ю.).

Суддя К.Г. Бичківська

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Полонський районний суд Хмельницької області викликає в судове засідання як боржників Приватне підприємство «Продакс», код ЄДРПОУ
32465108, що зареєстроване: м. Полонне, вул. Лесі Українки, 106, кв. 8,
Хмельницької області, та Котлярова Віктора Миколайовича, 27.02.1968
р.н., адреса проживання, зазначена заявником: м. Полонне, вул. Героїв
Майдану, 5а/2, Хмельницької області, по цивільній справі № 681/464/16-ц
за заявою ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» про заміну у виконавчому провадженні первісного стягувача на його правонаступника.
Розгляд справи відбудеться 14 червня 2016 року о 14.00 годині за адресою: 30500, м. Полонне, вул. Героїв Майдану, 5, Хмельницької області
(суддя Горщар А.Г.).
В разі неявки та неповідомлення про причину неявки, справу буде розглянуто за відсутності боржників по наявних у справі матеріалах.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область, м.
Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Довладбекян Едуарда Ладиковича, Моісєєнко Людмили Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. На судове
засідання по даній справі, яке призначено на 13 червня 2016 року на 08.30 годину
(каб. № 26), викликаються відповідачі: Довладбекян Едуард Ладикович,
17.07.1973 року народження, уродженець м. Макіївки, Донецької області, останнє
місце мешкання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Славського, б. 95; Моісєєнко
Людмила Сергіївна, 28.05.1952 року народження, уродженка м. Макіївки Донецької області, останнє місце мешкання: Донецька область, м.Макіївка-24, вул. Щебакова, б. 8, кв. 2.
Відповідачам пропонується надати до вищевказаної дати письмові заперечення
щодо позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовують. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їх відсутність.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Львова знаходиться цивільна
справа за позовом Гудзь Андрія Олександровича до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Україна», з участю третьої особи: Карпенка Артема
Сергійовича про стягнення суми страхового відшкодування.
Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Україна» (останнє відоме
місце реєстрації відповідача по справі: м. Київ, вул. Ревуцького, 42 г) викликається
в якості відповідача в судове засідання, яке відбудеться 15.06.2016 р. о 09.30 год.
в приміщенні Шевченківського районного суду м. Львова (4 пов./17). У разі неявки
в судове засідання відповідачів справа буде розглядатися у їх відсутності, та
Карпенко Артем Сергійович (останнє відоме місце реєстрації третьої особи по
справі: м. Львів, вул. Сахарова, 58а /99) викликається в якості третьої особи в судове засідання, яке відбудеться 15.06.2016 р. о 09.30 год. в приміщенні Шевченківського районного суду м. Львова (4 пов./17). У разі неявки в судове засідання
відповідачів справа буде розглядатися у їх відсутності.

Суддя Лутай А.М.

Суддя Донченко Ю.В.

Приазовський районний суд Запорізької області викликає відповідача Івоніна
Олександра Сергійовича, 28.05.1991 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
Донецька область, Новоазовський район, с.Безіменне, вул. Пушкіна, 85, у судове
засідання по цивільній справі за позовом ПАТ “Акцент-Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке призначене на 30 червня 2016 року о 09
годині 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Приазовського районного суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5 смт Приазовське Приазовського району
Запорізької області.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у разі неявки до суду справа може бути розглянута
за відсутності відповідача на підставі наявних у ній доказів. Відповідач зобов’язаний
повідомляти про зміну свого місця проживання (перебування) або місцезнаходження під час провадження справи, а також про причини неявки в судове засідання.
У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що відповідач не
з’явився в судове засідання без поважних причин.

Апеляційний суд Донецької області (84511, м. Бахмут, вул. Свободи, 10)
розглядає цивільну справу № 219/10989/15-ц (№ 22-ц/775/970/2015) за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» на заочне
рішення Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 10 березня
2016 року у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Ідея Банк» до Кривошеєва Олександра Миколайовича, третя особа: Кривошеєва Ольга Володимирівна про звернення стягнення на предмет застави.
Відповідач у справі Кривошеєв Олександр Миколайович (останнє відоме
місце проживання: вул. Ювілейна, 81/42, м. Бахмут, Донецька обл.) викликається на 16 червня 2016 року на 09 годину 20 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя Пантилус О.С.

Суддя Санікова О.С.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідачів у судове засідання:
- Гуковську Людмилу Андріївну по справі № 433/782/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Гуковської Людмили
Андріївни про стягнення заборгованості на 22.06.2016 року на 14.00 год;
- Єлішевича Віталія Вікторовича по справі № 433/790/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Єлішевича Віталія Вікторовича на 22.06.2016 року на 14-20 год;
- Валуйського Юрія Анатолійовича по справі № 433/780/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Валуйського Юрія
Анатолійовича на 22.06.2016 року на 14.50 год.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за позовом Публічного акціонерного
товариства Банк «ТРАСТ» до Демидової Людмили
Олександрівни про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Демидова Людмила Олександрівна викликається на 22 червня 2016 року на 1000 годину до Орджонікідзевського районного суду
міста Маріуполя Донецької області для участі в розгляді справи по суті.
Суддя Щербіна А.В.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає в якості відповідача Бернацького Бориса Андрійовича в судове засідання, яке відбудеться
13.06.2016 року о 10 год 00 хв. в складі головуючого
судді Гриневича В.С. (зал с/з № 38, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), по цивільній справі
№ 127/9465/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Бернацького Бориса Андрійовича про
стягнення заборгованості. У випадку неявки, справа
буде розглянута без участі відповідача.
Суддя Гриневич В.С.

Сватівський районний суд Луганської обл. викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судове
засідання, яке відбудеться 16.06.2016 року о 09:00,
Гіря Максима Олександровича (цивільна справа
426/7086/15-ц)
У разі неявки відповідача в судове засідання суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Гашинська О.А.`

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№ 310/2850/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Сафонова С.Ю. про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 21.06.2016 року о
08.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зала судового засідання 411.
Суд викликає Сафонова Сергія Юрійовича як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в
судове засідання справа буде розглянута за наявними
матеріалами.

Жашківський районний суд Черкаської області викликає на судове засідання як відповідача Волинець Наталію
Анатоліївну, яка проживає: вул. Тітова, 38,
с. П’ятківка, Бершадський район, Вінницька область, по
цивільній справі за позовом Волинця Віталія Вікторовича
до Волинець Наталії Анатоліївни про розірвання шлюбу.
Засідання відбудеться 15 червня 2016 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: 19200, Черкаська область,
м. Жашків, вул. Благовісна, 8 (Чапаєва, 8).
У разі неявки Волинець Наталії Анатоліївни на судове
засідання справа буде розглянута за її відсутності на підСуддя Волошин Є.В. ставі наявних доказів.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача Тагізаде Музаффара Малікаждар огли по справі № 361/1806/16-ц, № провадження 2/361/1513/16 р. за позовом Баранової
Вікторії Валеріївни до Тагізаде Музаффара Малікаждар огли про розірвання шлюбу, яку призначено до
розгляду на 14 червня 2016 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 07400, Київська область,
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 209-210 (2й поверх).
Суддя А.О. Шинкар

Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. № 302) 22 червня 2016 року о 13
годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Сербіна Олега Миколайовича
про стягнення заборгованості за договором кредиту.
В судове засідання викликається відповідач Сербін
О.М. У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за наявними в ній матеріалами.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Слобожанський, буд. № 84,
каб. № 210, суддя Волошин Є.В.) викликає у судове засідання, яке відбудеться 06 липня 2016 року о 15 годині 30
хвилин, громадян Левітіна Віктора Олександровича, Керенцеву Олену Юріївну як відповідачів по цивільній справі
№ 202/2123/16-ц, провадження № 2/202/1390/2016 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Левітіна Віктора
Олександровича, Керенцевої Олени Юріївни про звернення
стягнення на предмет іпотеки
У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причину неявки, справу буде вирішено на підставі наявних даних і постановлено заочне рішення.
Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської
області викликає Франчука Ігоря Анатолійовича, 29.07.1966
року народження (останнє відоме місце проживання: м. Гайворон, вул. Степова, 8/16, Кіровоградська область) як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом
Шепеля Ігоря Івановича до Франчука Ігоря Анатолійовича про
відшкодування матеріальних збитків.
Судове засідання відбудеться 23 червня 2016 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук,
вул. Першотравнева, 29/5, в малій залі судового засідання.
Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №
157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «БМ БАНК» до
Лєвого О.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/38/16-ц Лєвий Олександр Вікторович, зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Орджонікідзе, 47/29, викликається у
судове засідання о 08.00 год. 14 червня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб.
№ 16). Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинний
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Андрієць Д.Д.

Суддя Т.О. Мартишева

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ Донецької області, вул. Добровольського, б. 2) розглядає цивільну справу за позовом Киян Катерини Сергіївни до Киян Івана Володимировича про
встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу та визнання права власності на сумісно набуте
майно. Відповідач у справі Киян Іван Володимирович, який
зареєстрований за адресою: м. Костянтинівка, вулиця Калініна, б. 46, кв. 96, викликається на 15 червня 2016 року на
09.30 годину до Слов’янського міськрайонного суду для
участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неявки відповідач повинен повідомити суд про причини,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі 2-612/16 за позовом Поліщук Валентини
Іванівни викликає як відповідачів Шпорталюк Людмилу
Григорівну, Базалійську Іоланту Василівну на 16 червня
2016 року на 10 годину 00 хвилин.
Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Потабенко Л.В. в приміщенні Обухівського районного
суду Київської області, що розташоване за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.
В разі неявки відповідачів в судове засідання справа
буде розглянута у їх відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Полянчук Б. І.

Суддя І. П. Прінь

Жовтневий районний суд м. Маріуполя викликає
як відповідача Мирошниченка Анатолія Миколайовича по цивільній справі за позовом Центральної
районної адміністрації про відібрання дитини від
батька без позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Розгляд справи відбудеться 16 червня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні суду
(м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, к. 19, 25). У разі
неявки в судове засідання суд розглядатиме справу
за відсутності відповідача.
Суддя Хмельова С.М.
Суддя Васильченко О.Г.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал
Банк» про стягнення боргу за договором кредиту.
Відповідачі Попов Сергій Анатолійович, Попов Анатолій Миколайович, Попова Ірина Вікторівна викликаються
на 21 липня 2016 року о 09.30 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Зінькова Олексія Анатолійовича, 19.11.1975 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. П. Панча,
9, кв. 4, як відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «ПРАВЕКС-БАНК» до Зінькова Олексія
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 07 липня 2016 р. о
09 год. 45 хв. в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 22.
Суддя Л.В. Потабенко
Суддя І.В. Белоконна

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Цукренка Руслана Борисовича,
Федорова Вячеслава Валерійовича як відповідачів
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Цукренка Руслана
Борисовича, Федорова Вячеслава Валерійовича про
звернення стягнення на предмет іпотеки, яке відбудеться 23.06.2016 р. о 09.00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка
до суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде
розглядатися за наявними у справі доказами.
Суддя Піхур О.В.

Київський районний суд міста Одеси, розташований за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Варненська, 3Б, викликає Подройка Олександра
Івановича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 520/3774/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства акціонерний банк
«Південний» до Подройка Олександра Івановича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 27 липня
2016 року о 10.30 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя В.В. Чаплицький

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Жемерикіна Віталія Івановича як відповідача по цивільній справі № 323/1888/16-ц, 2/323/515/16 за позовом
Жемерикіної Ірини Миколаївни до Жемерикіна Віталія
Івановича про надання дозволу на перетинання лінії розмежування для в’їзду на неконтрольовану територію України та виїзду з неї Жемерикіну Владиславу
Віталійовичу на період до 01.01.2019 року без згоди
батька – Жемерикіна Віталія Івановича, яку призначено
до розгляду на 14 червня 2016 року о 14.30 годині у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів,
вул. Йогана Янцена (К. Маркса), 27, к. 14.

Сумський районний суд Сумської області викликає в судове засідання як відповідача Ткача Миколу Михайловича,
14 травня 1967 року народження, уродженця с. Нікольськ
Міловського району Луганської області, останнє відоме
місце реєстрації за адресою: с. Бітиця, вул. Кірова, буд. 36,
у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Ткача Миколи Михайловича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 8 годині 30 хвилин 25
липня 2016 року в приміщенні Сумського районного суду
за адресою: м. Суми, вул. Академічна, буд. 13, 1-й пов.,
каб. 109. (Суддя Моісеєнко О.М.).
У випадку неявки відповідача Ткача М.М. в судове засідання цивільна справа буде розглянута за його відсутності
за наявними в справі доказами.

Суддя М.М. Мінаєв

Суддя О.М. Моісеєнко

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 10.06.2016 р. о
08.30 год. за адресою: Миколаївська область, м.
Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А до судді
Савіна О.І. як відповідача Заболотню Наталю Федорівну у цивільній справі № 486/223/16-ц за позовною
заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Заболотньої Наталі
Федорівни про стягнення заборгованості.
В разі неявки відповідача справу буде розглянуто
без її участі за наявними доказами у справі.
Суддя І.А. Чуб
Суддя О.І. Савін

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Коломійчук Дмитро Миколайович
викликається в судове засідання як відповідач у цивільній справі за позовом Юртаєва Сергія Петровича
до Коломійчука Дмитра Миколайовича про виселення та визнання особи такою, що втратила право
на користування житловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться 23 червня 2016 року
о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 17.
У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя М.Б. Баличева

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Олійник
Вікторії Вікторівни, Олійника Миколи Івановича (договір
№310006024886018) про стягнення заборгованості за
кредитним договором, місце проживання яких невідомо,
викликаються на 08.07.2016 року о 14.00 годині до суду,
каб. №3, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Алексєєнко І.П.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Акопяна Армена Левоновича як
відповідача по цивільній справі за позовом Веніамінової Інни Людвігівни до Акопяна Армена Левоновича про розірвання шлюбу, яке відбудеться
08.08.2016 р. о 13.30 год. за адресою: м. Київ, вул.
Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до
суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде розглядатися за наявними у справі доказами.
Суддя Піхур О.В.
Андрушівський районний суд Житомирської області викликає Сергієнко Надію Вікторівну, яка проживає: с. Степок,
вул. Щорса, 10, Андрушівського району Житомирської області, як відповідача по цивільній справі № 272/341/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сергієнко Надії Вікторівни про стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначений на 23.06.2016
року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м.
Андрушівка, вул. Зозулінського, 13, Житомирська область.
В разі неявки відповідача в судове засідання на вказаний час або неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглянута за її відсутності за наявними у справі матеріалами та доказами.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 14 червня
2016 року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська,
буд. 28, Самсон Людмилу Валентинівну, останнє відоме місце проживання: Запорізька область, м. Токмак, вул. Леніна (на даний час вулиця
Володимирська), б. 17, кв. 14, як відповідача в цивільній справі № 328/475/16-ц за позовом Кременчутської Олени Іванівни до Самсон Людмили
Валентинівни про визнання права власності.
Суддя Погрібна О. М.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Коваленка Романа Анатолійовича 20.02.1987
р.н., зареєстрованого: м. Конотоп, вул. Ніжинська, 39,
Сумська область, як відповідача по цивільній справі
№ 2/577/602/16 р. за позовом ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія» про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 33 410 грн 49 коп. в порядку
регресу, яке відбудеться 13 червня 2016 року о 9 годині
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабінет № 8.
У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі зібраних по ній
доказів.

Дубровицьким районним судом Рівненської області 2 жовтня 2013 року без відповідача розглянуто
цивільну справу № 560/701/13 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Остаповець Оксани Олександрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Даним рішенням позов Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» було задоволено. З повним текстом рішення відповідач може ознайомитися, звернувшись до канцелярії Дубровицького
районного суду за адресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, буд. 22 Рівненської області.
Суддя К. М. Отупор

Дубровицьким районним судом Рівненської
області 13.05.2013 року розглянуто цивільну справу
№ 560/890/12-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Дубінця Руслана Петровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Даним рішенням позов ПАТ «Дельта Банк» було
задоволено. З повним текстом рішення відповідач
може ознайомитися, звернувшись до канцелярії
Дубровицького районного суду за адресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, буд. 22 Рівненської області.
Суддя Отупор К. М.

Суддя Л. В. Громова

Суддя Літовка В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Севостьянова Ігоря Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідач у справі Севостьянов Ігор Володимирович,
який мешкає за адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул.
Чекістів, 3, викликається на 14.00 годину 14 червня 2016
року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. В разі
неявки відповідача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України
справа буде розглянута за його відсутності.

Київський районний суд м. Одеси викликає Неклюдову Марину Володимирівну — відповідачку по
цивільній справі №520/5332/16-ц за позовом Кравченка Олексія Васильовича про розірвання шлюбу,
в судове засідання, яке відбудеться 1 липня 2016
року о 10 годині 20 хвилин у приміщенні Київського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Варненська, 3-б, зала суду 244.
Відповідачка у разі неявки в судове засідання має
повідомити суд про причини своєї неявки.
У разі неявки відповідачки в судове засідання суд
вправі розглянути справу за її відсутності.
Суддя О. М. Павленко
Суддя П. А. Прохоров

Дубровицьким районним судом Рівненської області
25 лютого 2015 року без відповідача розглянуто цивільну справу № 560/2164/14 за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до Боковець Надії
Станіславівни про стягнення заборгованості за кредитним договором № 005-17506-291211.
Даним рішенням позов Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» було задоволено. З повним текстом рішення відповідач може ознайомитися,
звернувшись до канцелярії Дубровицького районного
суду за адресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, буд.
22 Рівненської області.

В провадженні Київського районного суду м.
Одеси знаходиться цивільна справа за позовом Потіріаді Людмили Іванівни до Ковалевського Олександра Петровича, Балаур Надії Іванівни про визнання
договору купівлі-продажу дійсним, у зв’язку з чим
повідомляємо відповідачів: Ковалевського Олександра Петровича та Балаур Надію Іванівну, що судове
засідання відбудеться 27 червня 2016 року о 09 год.
30 хв. у приміщенні Київського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3«б»,
каб. 215.
Суддя К. М. Отупор
Суддя О. М. Куриленко

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 8 ЧЕРВНЯ

лася з виступів фольклорних колективів, спортивних розваг,
конкурсів, виставок народних майстрів. Шар-гора села Говтва
була одним із форпостів Київської Русі на південно-східних рубежах. Пам’ятний знак біля вежі закликає: «Поклоніться древній
землі предків наших, пом’яніть їх у мислях своїх».

В Ужгороді рятують дитячу залізницю
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
ДОЧЕКАЛИСЯ. Радісна новина для закарпатських школярів, а також захисників пам’яток:
Ужгородська дитяча залізниця,
яка перетворилася на нерухомий об’єкт, бо останні двадцять
років простоювала і лише прикрашала собою берег Ужа, відновить роботу. Таким є рішення

Львівської філії Укрзалізниці,
яке, втім, народилося після багаторічних зусиль відстояти цю
вузькоколійку, не дати списати
її на металобрухт.
Днями з діючої Боржавської
вузькоколійки привезли локомотив. Він повністю робочий, і замінить старий, непридатний для
використання.
Поки що одна з найвідоміших атракцій Ужгорода, на якій

ської залізниці Ігорем Вольським. Ремонтні роботи на території станцій обійдуться недешево. А відновлення вагона
потребуватиме ще близько
двох мільйонів гривень.
— Утім, рейки всi цiлi. Треба
рухатися, і залізниця запрацює! — висловив упевненість
начальник управління туризму
і курортів Закарпатської облдержадміністрації Денис Ман.

навчалось і виросло кілька поколінь фахових залізничників,
на 80% перебуває в аварійному стані. Ужгородська міська
влада вже заявила про бажання співфінансувати відновлення та майбутнє утримання залізниці.
Керівництво міста заявило
про це на зустрічі з головним інженером Ужгородської дирекції
залізничних перевезень Львів-

«У пана Дуба» відкрився лісовий клас
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

бол), туалет… Також можна
пройти екологічною стежкою,
спостерігати за життям мурашника, побачити різноманітні біотехнічні споруди в мисливському
куточку. А в зеленому масиві,
що поряд, можна ознайомитися
ОГОЛОШЕННЯ

ДОВКІЛЛЯ. На Вінниччині неподалік райцентру Томашпіль
відкрили чудовий лісівничо-екологічний просвітницький пункт

«У пана Дуба», де подорожні
можуть культурно і змістовно
відпочити. Тут є стоянка для автомобілів, альтанки, столи, лавочки, столики з дубовими кріслами, кострище, ігрові майданчики (зокрема для гри у волей-
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Заступники головного редактора:
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з технологією догляду за лісовими культурами.
«У пана Дуба» — не лише місце для змістовного відпочинку.
Це постійно відкритий лісовий
клас. Заходьте, цікавтеся законами природи, життям лісу, його
мешканців та бережіть ліс», —
зазначив під час відкриття пункту начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар та презентував телевізор вихованцям томашпільського учнівського лісництва
«Паросток майбутнього», які показали учасникам заходу цікаву
виставу на екологічну тему і розповіли про свою роботу в лісництві. Принагідно зауважимо, що в
області діє 45 учнівських лісництв, 20 лісівничих екологопросвітницьких центрів та є музей лісу.
Лісівничо-екологічний просвітницький пункт назвали «У
пана Дуба» тому, що гостей зустрічає велетень, якому понад
200 років. А щоб, як мовиться,
козацькому роду не було переводу, поряд з ним учасники заходу посадили молодий дуб.

Нiч
+4 +9
+4 +9
+3 +8
+3 +8
+4 +9
+4 +9
+4 +9
+3 +8
+4 +9
+3 +8
+3 +8
+4 +9
+4 +9

День
+15 +20
+17 +22
+14 +19
+13 +18
+18 +23
+17 +22
+16 +21
+16 +21
+18 +23
+15 +20
+15 +20
+16 +21
+15 +20

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

Нiч
+4 +9
+4 +9
+4 +9
+5 +10
+8 +13
+7 +12
+8 +13
+5 +10
+4 +9
+5 +10
+4 +9
+7 +12
+6 +8

День
+15 +20
+15 +20
+13 +18
+15 +20
+17 +22
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+13 +18
+15 +20
+13 +18
+15 +20
+17 +19

Укргiдрометцентр

Скінчилась епоха
Мохаммеда Алі
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ВТРАТА. Легендарний боксер Мохаммед Алі помер у
США на 75-му році
життя після понад 30
років боротьби з хворобою Паркінсона.
Алі був єдиним боксером, який тричі вигравав титул чемпіона світу у важкій вазі. За свою майже
20-річну спортивну
кар’єру він перемагав у 56 поєдинках, 37 з яких закінчилися нокаутом. Перше ім’я
боксера — Кассіус Марселлус Клей. Він народився 17 січня
1942 року в Луїсвіллі, штат Кентуккі, в сім’ї художника-оформлювача Кассіуса Клея і домогосподарки Одеси Клей.
У 1960 році він здобув титул олімпійського чемпіона з боксу
у напівважкій вазі, а вже в 1964 році — у важкій вазі як професійний боксер. Це були титули, здобуті Кассіусом Марселлусом
Клеєм. Незабаром, надихнувшись ідеологією руху чорношкірих
мусульман США і прийнявши іслам, він став Мохаммедом
Алі — легендою, яку досі ніхто не перевершив. У 1999 році Мохаммед Алі був нагороджений званнями «Спортивна особистість століття» і «Спортсмен століття».
«Пішов з життя Мохаммед Алі, а з ним пішла ціла епоха у
спорті, епоха у боксі. Навряд чи можна знайти людину, яка зробила більше для популяризації цього виду спорту. Навряд чи
можна знайти людину, яку наслідували б десятки та сотні мільйонів хлопчаків по всьому світу», — так відгукнувся на трагічну звістку Київський міський голова Віталій Кличко.
«Незважаючи на легендарність та значущість особистості, він
був простою у спілкуванні людиною — приємною, теплою та відкритою. Я вдячний долі за те, що дала мені можливість володіти
тим самим титулом, яким колись володів великий Алі», — наголосив Віталій Кличко.
Легендарного боксера поховають 10 червня в його рідному
місті Луїсвілл в американському штаті Кентуккі. Церемонія прощання зі спортсменом буде відкритою. Подію транслюватимуть
в інтернеті, зазначають світові ЗМІ. Жалобну промову виголосить екс-президент США Білл Клінтон.

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008, Київ, вул. Садова, 1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,
п’ятницю та суботу
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НАША СЛАВА НЕ ВМРЕ, НЕ ЗАГИНЕ… Щорічне свято козацької слави «Цілюще джерело» відбулося 4 червня на Шаргорі, що на Полтавщині. Гості стали свідками театралізованого
козацького дійства — бою козаків із турками та урочистої ходи
на чолі з гетьманом Остряницею. Святкова програма склада-
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