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Знизивши акцизи
на імпортні машини,
які були у вжитку,
намагаються оживити
автомобільний ринок країни

ЦИТАТА ДНЯ

РЕФАТ ЧУБАРОВ: «Через зростання
істерії і ненависті
масового характеру
набувають
ксенофобські випади
проти кримських
татар».

№107 (5727)

ЦІНА ДОГОВІРНА

450 держпідприємств
піде з молотка
Колаж Ірини НАЗІМОВОЇ

середа, 8 ЧЕРВня 2016 РОКУ		

Постанова Верховної
Ради України
«Про перейменування
окремих населених
пунктів та районів»

Глава Меджлісу про зростання кількості злочинів
проти корінного населення півострова

Паливо вивантажували
дев’ять років
ЧАЕС. Завершено вивантаження відпрацьованого ядерного палива з енергоблоку №1 Чорнобильської АЕС. До цього
від ядерного палива було повністю звільнено енергоблоки №2 і
№3. Цю інформацію оприлюднив міністр екології та природних
ресурсів Остап Семерак. «Роботи з вивантаження з блоків відпрацьованого ядерного палива тривали дев’ять років. До завершення будівництва сховища СВЯП-2, яке фінансують за рахунок міжнародної технічної допомоги, паливо тимчасово зберігатиметься у сховищі СВЯП-1», — повідомив міністр.
У результаті виконаного вивантаження відпрацьованого
ядерного палива статус блоків №1 і №2 буде змінено. «Ці блоки вже не вважатимуть ядерними установками. Після оформлення та затвердження відповідної документації вони отримають статус об’єктів щодо поводження з радіоактивними відходами», — цитує прес-служба відомства слова урядовця. Статус «ядерної установки» залишиться у СВЯП-1, в якому зберігається кондиційне паливо із трьох блоків ЧАЕС.

ЦИФРА ДНЯ

2,26 млрд грн

податків сплатила у 2016
році до державного бюджету
найбільша нафтовидобувна
компанія України «Укрнафта»
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ЕКСКЛЮЗИВ. Про приватизаційні плани на рік, особливості

продажу ОПЗ та інших об’єктів — в інтерв’ю з головою
Фонду держмайна Ігорем Білоусом

РОЗ’ЯСНЕННЯ
Центральної виборчої комісії щодо заборони надання виборцям, закладам,
установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора
партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки
розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів,
кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого
підкупу) під час проведення проміжних виборів народних депутатів України
17 липня 2016 року в одномандатних виборчих округах № 23 (Волинська
область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано‑Франківська
область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область),
№ 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область)

Центральна виборча комісія звертає увагу суб’єктів та інших учасників виборчого процесу з виборів народних депутатів України, що відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів

України» передвиборна агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що
не суперечать Конституції України та законам України.
Разом з тим, згідно з частиною чотирнадцятою статті 74 Закону України «Про вибори народних
депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням
виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів
(крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послуг, робіт,
цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей.
Центральна виборча комісія роз’яснює, що така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам коштів або безоплатно чи
на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну політичну партію чи кандидата у народні депутати України або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.
Особи, винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України, притягаються до
кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом.

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 7 червня 2016 року

4 820103 080022

USD 2498.5658
EUR 2835.6223
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.7978
за 10 рублів

/

AU 310821.59

AG 4097.65
PT 244609.59
за 10 тройських унцій

PD 138420.55

8 червня 2016 року, середа, № 107

www.ukurier.gov.ua
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документи
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення державних стипендій
видатним діячам культури і мистецтва
Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року
№ 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними Указами від 12 липня 2013 року
№ 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня 2015 року № 256)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва:
1) довічні:
БОНДАРЕНКО Тетяні Олександрівні — 1937 року народження, музикознавцеві
БУНІНІЙ Ірині Олексіївні — 1939 року народження, народній артистці
України
ВЕРЕЩАГІНУ Володимиру Леонідовичу — 1938 року народження, фотохудожникові
КАЛИШУ Роману Івановичу — 1943 року народження, мистецтвознавцеві, заслуженому працівникові культури України
КОМАРУ Борису Панасовичу — 1928 року народження, письменникові
МАЛИШУ Танасію Олексійовичу — 1944 року народження, музикантові, заслуженому працівникові культури України
СЕМИКІНІЙ Людмилі Миколаївні — 1924 року народження, заслуженому художникові України, лауреатові Національної премії України імені
Тараса Шевченка
ЧУБАРОВУ Едуарду Петровичу — 1936 року народження, заслуженому архітекторові України
ШАЄВИЧУ Михайлу Абрамовичу — 1941 року народження, кінодраматургові, заслуженому працівникові культури України;
2) дворічні:
АЛЄКСЄЄВУ Едуарду Івановичу — 1939 року народження, музикантові, заслуженому працівникові культури України
АЛЖНЄВУ Юрію Борисовичу — 1949 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України
БАЗИЛЕВСЬКОМУ Володимиру Олександровичу — 1937 року народження, поетові, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка
БІЛОУС (ЛЮДКЕВИЧ) Марії Йосипівні — 1948 року народження, поетесі
ГЕЛЯС Майї Володимирівні — 1939 року народження, заслуженій артистці України
ГОЛУБУ Володимиру Семеновичу — 1944 року народження, заслуженому працівникові культури України
ГРАБОВСЬКОМУ Володимиру Семеновичу — 1944 року народження,
музикознавцеві, культурологу
ЄСИПКУ Володимиру Миколайовичу — 1950 року народження, бандуристові, народному артистові України
ЗАЖИТЬКУ Сергію Івановичу — 1962 року народження, композиторові
ІВАНЦОВУ Володимиру Опанасовичу — 1936 року народження, письменникові
ІЛЬЇНСЬКОМУ Миколі Серафімовичу — 1934 року народження, кінорежисерові, народному артистові України
КАЛИНИЧЕНКУ Володимиру Григоровичу — 1935 року народження,
письменникові
КАМЕНЕЦЬКОМУ Андрію Григоровичу — 1974 року народження,
майстрові художньої обробки деревини, заслуженому майстрові народної творчості України
КАРПЕЦЬ-ЄРМОЛАЄВІЙ Валентині Іванівні — 1970 року народження,
майстрові декоративного розпису, заслуженому майстрові народної
творчості України
КІДОНІДІ Сонії Костянтинівні — 1939 року народження, фотохудожникові
КОРКІШКУ Василю Іллічу — 1939 року народження, художникові
КОРНІЙЧУКУ Володимиру Петровичу — 1947 року народження, мистецтвознавцю



оголошення
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КОРОБОВУ Григорію Семеновичу — 1934 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України
КРІПЧЕНКУ Віктору Івановичу — 1948 року народження, кінооператорові, лауреатові Національної премії України імені Тараса Шевченка
КУЧЕРЯВОМУ Олександру Петровичу — 1940 року народження, редакторові, заслуженому працівникові культури України
ЛЮТИКУ Мірчі Савовичу — 1939 року народження, письменникові
ЛЯШЕНКУ Юрію Івановичу — 1939 року народження, кінорежисерові,
заслуженому діячеві мистецтв України
МИЧЦІ Золтану Федоровичу — 1949 року народження, народному художникові України
МІСЕВИЧУ Василю Хрізонтовичу — 1941 року народження, письменникові
МУРАТОВУ Олександру Ігоровичу — 1935 року народження, кінорежисерові, заслуженому діячеві мистецтв України
НЕВІНЧАНІЙ Тамарі Сергіївні — 1949 року народження, музикознавцеві
НЕГОДІ Тамарі Михайлівні — 1958 року народження, заслуженому
майстрові народної творчості України
НЕЖИГАЮ Олександру Миколайовичу — 1955 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України
НЕСЧОТНОМУ Геннадію Никоноровичу — 1938 року народження, бандуристові, народному артистові України
ПИЛИПЧУК Валентині Володимирівні — 1959 року народження, бандуристці, заслуженому працівникові культури України
ПРИХОДЬКО Людмилі Іванівні — 1945 року народження, народній артистці України
ПРОКОПЕНКО Олександрі Стефанівні — 1937 року народження, заслуженому майстрові народної творчості України
ПРОЦЕНКО Марії Олександрівні — 1946 року народження, актрисі,
заслуженому працівникові культури України
САКВІ Олександру Олександровичу — 1954 року народження, театрознавцеві
СЕМЕШКУ Анатолію Андрійовичу — 1949 року народження, заслуженому діячеві мистецтв України
СКУДАРЮ Олександру Михайловичу — 1946 року народження, кінооператорові
СТЕБЛОВСЬКІЙ Тетяні Володимирівні — 1944 року народження, народній артистці України
СТЕПАНЕНКО Світлані Григорівні — 1946 року народження, заслуженому працівникові культури України
СТРАНАДКУ Едуарду Миколайовичу — 1958 року народження, фотохудожникові, заслуженому працівникові культури України
СТРУЦЮКУ Йосипу Георгійовичу — 1934 року народження, письменникові, заслуженому діячеві мистецтв України
СТУКАЛОВУ Олегу Костянтиновичу — 1940 року народження, заслуженому архітекторові України
СУПРУНУ Олександру Даниловичу — 1945 року народження, фотохудожникові
ТРОХИМЦЮ-МИЛЮТІНУ Віктору Олександровичу — 1935 року народження, художникові
ФЕДОРОВІЙ Тетяні Семенівні — 1944 року народження, майстрові виготовлення етноляльки, заслуженому майстрові народної творчості України
ФІЛІППОВУ Анатолію Юхимовичу — 1935 року народження, народному артистові України
ХРАПАЧОВУ Вадиму Юрійовичу — 1947 року народження, композиторові, заслуженому діячеві мистецтв України
ЧЕКАНОВСЬКОМУ Андрію Анатолійовичу — 1965 року народження,
фотохудожникові
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКОМУ Павлу Георгійовичу — 1942 року народження, заслуженому архітекторові України
ШЕВЧЕНКО Людмилі Олексіївні — 1945 року народження, народній
артистці України
ШТУКАР Олені Євгеніївні — 1974 року народження, музикантові, заслуженому діячеві мистецтв України
ЩЕТИНСЬКОМУ Олександру Степановичу — 1960 року народження,
композиторові.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
10 травня 2016 року
№ 201/2016
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення довічних державних
стипендій видатним діячам науки
Відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року №
906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури
і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» (зі змінами, внесеними Указами Президента України від
12 липня 2013 року № 377, від 30 грудня 2013 року № 717 та від 7 травня
2015 року № 256) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити довічні державні стипендії видатним діячам науки, які
досягли сімдесятирічного віку:
БИЧКУ Ігорю Валентиновичу — 1931 року народження, докторові філософських наук, професорові
ВОЙТЕНКУ Анатолію Михайловичу — 1935 року народження, докторові медичних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і техніки
України
ЖДАНОВІЙ Неллі Миколаївні — 1932 року народження, докторові біологічних наук, професорові
ЗЕРОВІЙ-ЛЮБИМОВІЙ Марині Дмитрівні — 1934 року народження,
докторові біологічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки і
техніки України
КОЗІНУ Леоніду Хомичу — 1926 року народження, докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії Української РСР
КРИЛОВІЙ Людмилі Федорівні — 1935 року народження, докторові
сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові
ЛАДІКОВУ-РОЄВУ Юрію Павловичу — 1928 року народження, докторові фізико-математичних наук, професорові, заслуженому діячеві
науки і техніки України
МАРКОВСЬКОМУ Євгену Адамовичу — 1927 року народження, докторові технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України
в галузі науки і техніки
МАТВІЯСУ Івану Григоровичу — 1925 року народження, докторові філологічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в
галузі науки і техніки
МЕЛЬНИКУ Павлу Вікентійовичу — 1932 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, професорові, лауреатові Державної премії Української РСР
НАЄРУ Вячеславу Андрійовичу — 1930 року народження, докторові
технічних наук, професорові, заслуженому діячеві науки Української
РСР, лауреатові Державної премії Української РСР
ПОЛІЩУКУ Віктору Петровичу — 1931 року народження, докторові
сільськогосподарських наук, професорові
РОЗГОНІ Івану Івановичу — 1928 року народження, докторові біологічних наук, професорові
СОКОЛОВУ Володимиру Михайловичу — 1925 року народження, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові
СТАДНИЧЕНКО Агнесі Полікарпівні — 1935 року народження, докторові біологічних наук, професорові, заслуженому працівникові народної
освіти України
СТОЙКУ Степану Михайловичу — 1920 року народження, докторові
біологічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в
галузі науки і техніки
ФЕДОРОВИЧУ Ростиславу Дмитровичу — 1933 року народження, докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові, лауреатові Державної премії Української РСР
ФЕНЕНКУ Анатолію Івановичу — 1933 року народження, докторові
технічних наук, професорові, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки
ФИЛЬШТИНСЬКОМУ Леоніду Аншеловичу — 1930 року народження,
докторові фізико-математичних наук, професорові
ХОМАЗЮК Інні Миколаївні — 1928 року народження, докторові медичних наук, професорові, заслуженому лікареві України
ШКІЛЬОВУ Олександру Васильовичу — 1931 року народження, докторові економічних наук, професорові, заслуженому працівникові освіти України.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
10 травня 2016 року
№ 203/2016
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Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Резніченка Артура Карушовича, 06.01.1981 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Херсон, вул. Некрасова, буд. 230, кв. 7, у судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
«ПриватБанк» до Резніченка Артура Карушовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського суду
Херсонської області 13.06.2016 року о 14:15 годині за адресою: м. Херсон, вул.
Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб.303.
У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у справі доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідача
Медосенко Катерину Трохимівну, 05 липня 1958 р.н., останнє відоме місце
проживання: м. Луганськ, кв. Степовий, 16/84, в судове засідання по цивільній справі № 409/1333/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 09.06.2016
року о 12 год. (резервна дата слухання 22.06.2016 року о 12 год.) за адресою: 92200, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним
чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.
Суддя В. Г. Скворцова

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає як відповідача Федоренка Віктора Івановича, 21.06.1962 р.н., останнє відоме місце
проживання: вул. Миру, 22/3, с. Юр’ївка, Лутугинський р-н, Луганської обл.,
в судове засідання по цивільній справі № 409/1324/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 09.06.2016 року на 13 год. (резервна дата слухання 22.06.2016
року на 13 год.) за адресою: 92200, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним
чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя В.Г. Скворцова

Суддя С. І. Майдан

14 червня 2016 р. о 19 год. 30 хв. за адресою: 02140, м. Київ, пр-т Бажана,
б. 32 А, СШ №316 (актова зала) відбудуться загальні збори співвласників б/поверхового буд. № 7-а та буд. № 7-б, розташованих за адресою: м. Київ, вул.
Вишняківська, скликаних ініціативною групою за сприяння ОСББ «Вишневий
Дім». Порядок денний дивитися: https://yadi.sk/d/xycCIUTksAS32, питання та
претензії: vd7info@yandex.ua.
З опублікуванням цього оголошення співвласники будинку вважаються належним чином повідомленими про час, день та місце проведення зборів.
Ініціативна група за сприяння ОСББ «Вишневий Дім».

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м.
Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
до Міняйла Володимира Володимировича про стягнення заборгованості.
Відповідач Міняйло В.В. викликається до каб. № 6 суду на 10 червня
2016 року на 10 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його відсутності
за наявними доказами.
Суддя Бєлоусов А.Є.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача
Половчак Ірину Миколаївну на судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Креді Агріколь
Банк» до Половчак Ірини Миколаївни про стягнення боргу.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного
суду Луганської області о 10 годині 00 хвилин 09.06.2016 р. за адресою:
с. 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 В. М. Шкиря

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
(суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідачів:
Бузинніка Віктора Олександровича, 1962 року народження, Бузинніка Романа Вікторовича, 1987 року народження, Бузинник Наталію Анатоліївну, 1965 року народження, останнє місце проживання
яких: м. Донецьк, вул. Савченко, буд. 19, кв. 52, по цивільній справі
№ 185/4112/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» до Бузинніка Віктора Олександровича, Бузинник Наталії Анатоліївни, Бузинніка Романа Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання призначено на 14 червня 2016 року о 09.00 год. за
адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб № 306.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їх відсутності.

Суддя В.М. Бондаренко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Логачову Раїсу Михайлівну, Логачова Юрія Анатолійовича, як відповідачів в судове засідання по цивільній справі № 426/1108/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Логачової Раїси Михайлівни, Логачова Юрія Анатолійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 червня 2016 року о 09.45
год.; Масленікова Володимира Костянтиновича, Масленікову Тетяну Олександрівну, як відповідачів в судове засідання по цивільній справі № 426/7205/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Масленікова Володимира Костянтиновича, Масленікової Тетяни Олександрівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 червня 2016 року
о 09.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК УкСуддя А.С. Река
раїни.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає як відповідача Набухотного Олександра Павловича, 30.12.1986 року народження,
який мешкає за адресою: Луганська область, м.
Первомайськ, вул. Бахмутського, б. 1, у судове засідання по цивільній справі за № 423/1512/16-ц за
позовом Набухотної Олени Григорівни про дозвіл
на тимчасовий виїзд за кордон малолітньої дитини без згоди батька, що відбудеться 13 червня
2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7. У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.
Суддя А.В. Архипенко

Білокуракинський районний суд Луганської
області повідомляє, що 01.06.2016 року розглянуто цивільну справу № 409/1182/16-ц за позовом Скляревської Наталії Леонідівни до Павлова
Сергія Анатолійовича про надання багаторазового дозволу на перетинання лінії розмежування
та винесено рішення, яким вимоги задоволено.

В зв’язку з втратою документів ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ

Суддя В.С. Полєно

В зв’язку з тим, що втрачено судновий білет на човен реєстраційВтрачене свідоцтво на право власності на нерухоме майно, індексний номер КИВ 1441 КВ, виданий на ім’я Цвентуха Валерія Михайло- ний номер № 24794650 від 28.07.2014 р., реєстраційний номер об’єкта
«КОРАЛ» вважати недійсним свідоцтво про реєстрацію фінансо- вича,
нерухомого майна: 416860632109, зареєстроване на ім’я Удод Тетяна
вої установи серія А01 №726072 від 10.07.2006.
Валентинівна, вважати недійсним.
вважати недійсним.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Приватне акціонерне товариство «БЛАКИТНА НИВА»,

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 30 червня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул.
Червоноармійська, 104 Херсонської області, відбудеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/215/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Іващенко Надії Сергіївни про стягнення заборгованості.
В судове засідання у вищевикладений час викликається відповідач Іващенко Надія Сергіївна, 04.11.1985 року народження.
В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання
причини неявки неповажною, справа може бути розглянута у
відсутність відповідача на підставі наявних у справі доказів.
Суддя Дригваль В. М.

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 29 червня 2016 року о 13 годині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул.
Червоноармійська, 104 Херсонської області, відбудеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/172/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Парасюк Мирослава Йосафатовича
про стягнення заборгованості.
В судове засідання у вищевикладений час викликається відповідач Парасюк Мирослав Йосафатович, 13.01.1962 року народження.
В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання
причини неявки неповажною, справа може бути розглянута у
відсутність відповідача на підставі наявних у справі доказів.
Суддя Дригваль В.М.

Втрачені: Державний Акт на право власності на земельну ділянку серія
ЯЖ № 445777 від 18.11.2008 р., виданий відділом земельних ресурсів у Волноваському районі Донецької області на ім’я Амігуд Дмитра (Діма) Григоровича.
Державний Акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ
№ 701644 від 05.12.2007 р., виданий Волноваським районним відділом земельних ресурсів на ім’я Амігуд Дмитра (Діма) Григоровича.
Державний Акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ
№ 445767 від 16.12.2008 р., виданий відділом земельних ресурсів у Волноваському районі Донецької області на ім’я Амігуд Дмитра (Діма) Григоровича,
Державний Акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ
№445766 від 16.12.2008 р., виданий відділом земельних ресурсів у Волноваському р-ні Донецької області на ім’я Амігуд Дмитра (Діма) Григоровича.
Державний Акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ №701645
від 5.12.2007 р., виданий Волноваським районним відділом земельних ресурсів на ім’я Амігуд Дмитра (Діма) Григоровича, вважати недійсними.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Лелеко Олександра Олександровича, 04.11.1978 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Лісна, буд.
2, та Лелеко Тетяну Олександрівну, 04.08.1984 року народження,
останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Лісна, буд. 2, у
судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Лелеко Олександра
Олександровича, Лелеко Тетяни Олександрівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області 13.06.2016 року о 08.15 годині за
адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідачів, справа буде розглянута у їх відсутність за наявними у справі доказами.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як
відповідача Бирюк Сергія Миколайовича, 15.08.1978 року народження останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул.
Дорофеєва, буд. 14, кв. 151, у судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Бирюк Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського
міського суду Херсонської області 13.06.2016 року о 14.45 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх,
каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними у справі доказами.
Суддя С.І. Майдан

Приазовський районний суд Запорізької області викликає як відповідача Дресвяннікову Марину Олександрівну, 25.04.1977 року
народження, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Новоазовськ, вул. Кірова, 17а, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Дресвяннікової М.О. про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке призначене на 13 червня 2016 року о 09 годині 30 хвилин і відбудеться у 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 справі доказів.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/763/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Яковлєвої О.Ю. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі
Яковлєва Олена Юріївна, 15 липня 1967 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Дніпровська, буд.12, викликається до суду на 09 год. 30 хв. 16
червня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/772/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Гребеннікової А.М. про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Гребеннікова Анжела Миколаївна, 15 листопада 1965 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Свердлова, 129/19, викликається до суду на
09 год. 45 хв. 16 червня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по
суті.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/778/16-ц за позовом
ПАТ «Приватбанк» до Гомонова О.О. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Гомонов Олег Олександрович, 22 липня 1968 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Чубаря, 10/62, викликається до суду на 10 год. 00 хв. 16 червня
2016 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Петрівським районним судом Кіровоградської області викликається до суду:
- Остапович Роман Васильович (останнє відоме місце проживання: 28310, Кіровоградська обл., Петрівський р-н,
с. Новий Стародуб, ст. Кравчинського, буд. 30) на 08 годину 30
хвилин 30.06.2016 р. для участі у розгляді справи №400/47/16-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя С.І. Колесник

Романівський районний суд Житомирської області викликає
відповідача Євдокимова Руслана Петровича в судове засідання
для розгляду цивільної справи № 290/388/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приват
Банк» до Євдокимова Руслана Петровича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 05 липня 2016 року о 15-00 год. за
адресою: смт Романів, вул. Небесної сотні, 86 Житомирської
області, зал судових засідань №1.
У разі неявки відповідача в судове засідання розгляд справи
відбудеться за його відсутності.
Суддя В.П. Кравчук

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу
про стягнення заборгованості за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до:
Відповідач: Разсоха В’ячеслав Олександрович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Магістральна, буд. 7, кв. 199, викликається 14 червня 2016 року о 10 год.
00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутСуддя О.В. Каліуш ності.
Суддя Кузнецов Р.В.

Романівський районний суд Житомирської області викликає
відповідача Прощенка Сергія Олексійовича в судове засідання
для розгляду цивільної справи № 290/405/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приват
Банк» до Прощенка Сергія Олексійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 05 липня 2016 року о 16-00 год. за
адресою: смт Романів, вул. Небесної сотні, 86 Житомирської
області, зал судових засідань №1.
У разі неявки відповідача в судове засідання розгляд справи
відбудеться за його відсутності.
Суддя В.П. Кравчук

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідачів:
Буряк Олександра Вікторовича, 31.03.1977 р.н. (відоме місце проживання: м. Брянка Луганської області, мікрорайон-4, буд. 51, кв. 53), по справі № 415/2434/16-ц за позовом Буряк
Вікторії Олегівни про розірвання шлюбу у судове засідання, що відбудеться 14 червня 2016
року о 13.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;
Макарова Олександра Миколайовича, 01.05.1988 р.н. (відоме місце проживання: село
Фащівка, Перевальського району Луганської області, вул. Буніна, буд. 3, кв. 3), по справі
№ 415/2433/16-ц за позовом Макарової Тетяни Джамшедівни про розірвання шлюбу у судове засідання, що відбудеться 14 червня 2016 року о 13.30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;
Кудіну Людмилу Олексіївну, 05.09.1938 р.н. (відоме місце проживання: м. Алчевськ Луганської області, пр. Леніна, буд. 21а, кв. 8), Кудіна Олександра Анатолійовича, 07.10.1974
р.н. (відоме місце проживання: м. Алчевськ, Луганська обл., пр. Леніна, буд. 21а, кв. 8), Кудіну Світлану Анатоліївну, 09.06.1963 р.н. (відоме місце проживання: м. Алчевськ Луганської
обл., пр. Леніна, буд. 21а, кв. 8) по справі № 415/2422/16-ц за позовом Мокрицької Наталії
Миколаївни про визнання договору купівлі-продажу квартири дійсним, визнання права на
житло у судове засідання, що відбудеться 14 червня 2016 року о 14.00 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.
До розгляду цивільної справи відповідачам пропонується надати суду письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, справи буде розглянуто на підставі наданих
суду документів відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 23 червня 2016 року в приміщенні суду за адресою: 84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2, та призначені:
— на 09 год. 30 хв. за позовом до Мелешенко Ганни Валеріївни,
17 листопада 1980 року народження, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Целинна, 29, по справі
№2/243/2067/2016.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

код за ЄДРПОУ 20599005
(місцезнаходження: 09622, Україна, Київська область, Рокитнянський район, село
Телешівка, вул. Леніна, б. 2) повідомляє про прийняття рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів ПрАТ «БЛАКИТНА НИВА».
1. Інформація про випуск цінних паперів, інформація про власників яких відновлюється:
- Вид/характеристика/серія, різновид, тип цінних паперів: акція проста іменна;
- Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: дата реєстрації: 28 вересня 2000 року;
орган, що видав свідоцтво: Центральний територіальний департамент Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку; реєстраційний номер випуску:
562/10/1/00, дата видачі: 04 вересня 2014 року, міжнародний ідентифікаційний номер
цінних паперів: UA4000186712.
2. Інформація про особу, що відновлює реєстр:
- Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Домінанта
Трейд»;
- Скорочене найменування: ТОВ «Домінанта Трейд»;
- Код за ЄДРПОУ: 38726248;
- Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 04655, м.Київ, Кудрявський узвіз, б. 5-Б, оф. 609;
- Адреса для поштових повідомлень: 04053, м.Київ, Кудрявський узвіз, б. 5-Б, оф.
609;
- Телефон/факс: 044-272-26-48.
3. Строк, протягом якого особою, що відновлює реєстр, приймаються документи
для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів: 90 днів з дня публікації у відповідних друкованих виданнях повідомлення про відновлення інформації
про власників іменних цінних паперів.
4. Після закінчення строку, протягом якого особою, що відновлює реєстр, будуть
прийматися документи для відновлення інформації, буде складено акт про встановлення переліку власників іменних цінних паперів випуску емітента.
5. Усім особам, які є власниками цінних паперів вказаного випуску, слід надати
особі, що відновлює реєстр, документи, які підтверджують право власності на цінні
папери вказаного випуску емітента: сертифікат цінного папера, або виписку про стан
особового рахунку, або виписку про стан рахунку у цінних паперах та/або інші підтверджувальні документи, які свідчать про набуття прав власності на іменні цінні папери відповідного випуску.
6. Усім депозитарним установам, в яких на рахунках у цінних паперах депонентів
обліковуються права на знерухомлені іменні цінні папери випуску, щодо якого відновлюється інформація про власників, необхідно надати особі, що відновлює реєстр,
копію облікового реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, складеного
відповідно до пункту 7 Рішення НКЦПФР від 18.04.2013 року № 729 «Про затвердження Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.04.2013 року № 704/23236, та копію свідоцтва про знерухомлення
іменних цінних паперів цього випуску/виписки про стан особового рахунку номінального утримувача (за наявності).
Директор Возний В.Б.

Суддя С.І. Майдан

Суддя Л.Д. Шеїна

Токмацький районний суд викликає у судове засідання на
13 годину 00 хвилин 14 липня 2016 року до Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. № 7) як
відповідача Доценко Василя Анатолійовича та третьої особи:
ТОВ «Волот» по справі за позовом ПАТ «Універсал Банк» до
Доценко Василя Анатолійовича, за участі третьої особи: ТОВ
«Волот» про стягнення заборгованості.
Суддя Мірошниченко Л.Є.
Суддя Гавілей М.М.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 13 червня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні
Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Ковалькова Сергія Володимировича (останнє відоме місце проживання: 87230, Донецька область,
Старобешівський район, смт Новий Світ, вул. Комсомольська, буд. 2, кв.
33), та Ковалькову Анжеліку Геннадіївну (останнє відоме місце проживання:
87230, Донецька область, Старобешівський район, смт Новий Світ, вул.
Комсомольська, буд. 2, кв. 33) як відповідачів в цивільній справі
№ 328/1475/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Ковалькова Сергія Володимировича, Ковалькової Анжеліки Геннадіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає
Ревуцького Євгенія Валентиновича як відповідача у справі за
позовом Ревуцької Аліни Володимирівни до Ревуцького Євгенія Валентиновича про розірвання шлюбу у судове засідання,
яке призначено на 15 червня 2016 року о 08 год. 45 хв. у приміщенні суду, що знаходиться за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 214.
В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними матеріалами в справі.
Суддя Петренко Л.В.
Суддя В.С. Сердинський

Суддя Л.Б. Чернобривко
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№ 157) розглядає цивільну справу № 233/1093/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Ладавіченє Р.О., Панченко Д.О., Пінчук
А.О., Холошенко Ф.Г. про стягнення заборгованості.
Відповідачі у справі Ладавіченє Руслана Олександрівна,
06.05.1977 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Леніна, 46/28; Пінчук Альбіна Олександрівна, 23.11.1965 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Донецьк, пр. Ілліча, 25-46; Холошенко
Фаїна Григорівна, 13.12.1945 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, с. Дзержинського,
вул. Меліоративна, 7, викликаються до суду о 08 год. 00 хв. 16
червня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутності.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Гумен Анатолія Олексійовича, Гумен Віктора
Олексійовича до Назаренко Людмили Миколаївни, Гумен
Віктора Олександровича, третя особа: державний нотаріус Бердянської районної державної нотаріальної контори Косенков Віктор Миколайович, територіальна
громада в особі Андріївської сільської ради про визнання
права власності на майно в порядку спадкування за законом.
Суд викликає як відповідача Гумен Віктора Олександровича в судове засідання, яке відбудеться 23.06.16
року о 10.30 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С.І., тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде розглянута за наявними
матеріалами в заочному порядку.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ Донецької області, вул. Добровольського, б. 2) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Лисих Дениса Миколайовича, ПАТ
КБ «Приват Банк» до Дякова Костянтина Олександровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у справах: Лисих Денис Миколайович, який
зареєстрований за адресою: м. Горлівка, вул. Умова,
б. 18, кв. 1, викликається на 13 червня 2016 року на 09.00
годину, Дяков Костянтин Олександрович, який зареєстрований за адресою: м. Горлівка, вул. Гурова, б. 77, викликається на 13 червня 2016 року на 09.20 годину до
Слов’янського міськрайонного суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неявки відповідачі повинні повідомити суд про причини, інакше справа буде
розглянута у їх відсутність.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області викликає як відповідача Гоженко Тетяну Павлівну, яка зареєстрована за адресою: Харківська область, м. Лозова,
вул. Комінтерну, буд. 4, кв. 11, на розгляд цивільної
справи № 629/898/16-ц за позовом Ямщикової Марини
Юріївни до Гоженко Тетяни Павлівни, третьої особи: Лозівського районного відділу Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області
про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, який відбудеться
14.06.2016 року о 08.30 годині в приміщенні Лозівського
міськрайонного суду Харківської області за адресою:
м. Лозова Харківської області, вул. Ярослава Мудрого, 9.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідача,
він вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача розгляд справи
може бути проведений за її відсутності.

Суддя О.В. Каліуш

Суддя С.І. Ревуцький

Суддя Алексєєнко І.П.

Суддя Н.А.Смірнова

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/3500/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Лумеровської Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 21 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 Лумеровську Світлану Миколаївну як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/3606/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Борової
Світлани Олексіївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 24 червня 2016 року о 13 год. 30 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 Борову Світлану Олексіївну, як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/2993/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Дячишиної
Олени Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 29 червня 2016 року о 10 год. 30 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 Дячишину Олену Василівну як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Вижницького районного суду Чернівецької області знаходиться цивільна справа № 713/802/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Клим Тетяни Василівни про стягнення заборгованості.
Розгляд зазначеної справи повторно призначений на
10.30 год. 16 червня 2016 року у приміщенні Вижницького
районного суду Чернівецької області по вул. Українська,
13, м. Вижниця, Чернівецька область, суддя Пилип’юк І.В.
Суд викликає як відповідача по справі Клим Тетяну Василівну, 06.06.1974 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: вул. Головна, 260, с.
Виженка, Вижницького району, Чернівецької області. Явка
до суду є обов’язковою, у разі неявки відповідача справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області
від 19 травня 2016 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою захисника Ганюкова
В.Д. на вирок Василівського районного суду Запорізької області від 31 березня 2016 року, яким Бертієва А.Р. засуджено за ч. 1 ст. 115 КК України.
До суду як обвинуваченого викликають Бертієва
Алі Рухмановича. Судове засідання відбудеться 22
липня 2016 року о 12 годині 00 хвилин в приміщенні
суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема, 50.
Суддя Лутай А.М.
Суддя О.С. Шаповал

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Есаулова Андрія Сергійовича та Есаулову Олену
Михайлівну, м. Луганськ, кв. Южний, 5-а/102, як відповідачів, в судове засідання по цивільній справі №
409/1225/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за договором кредиту, що відбудеться 18.06.2016 року о 09 год. 40 хв. в приміщенні суду
за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, 2 тел. 2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідачі вважаються належним чином повідомленими про час, день та
місце проведення судового засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Дружківський міський суд Донецької області викликає як відповідача Демчика Павла Олександровича,
23.08.1972 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. К. Маркса, 5-19, по справі
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Демчика Павла Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором в судове засідання, яке відбудеться 21 червня 2016 р. об 11.00 год. в приміщенні суду за адресою:
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі
неявки в судове засідання суд розглядатиме справу у
відсутності відповідача за наявними у справі доказами.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ
«Укрсоцбанк» до Перова Олега Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором. На судове засідання по даній справі, яке призначено на 13 червня 2016
року, на 08.00 годину (каб. № 26), викликається як відповідач
Перов Олег Олександрович, 27.04.1971 року народження,
уродженець м. Макіївки, Донецької області, останнє місце
мешкання: Донецька область, м. Макіївка-92, вул. Комсомольська, б. 6. Відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати письмові заперечення щодо позову та посилання
на докази, якими він обґрунтовує. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Максимова Дениса Валентиновича, проживає: м.
Луганськ, вул. Достоєвського, 20, як відповідача, в судове
засідання по цивільній справі № 2/409/1050/16 за позовом
ПАТ АБ «Експрес-Банк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, що відбудеться 16.06.2016 року о
09 год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2 тел. 2-2792.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим про час, день та
місце проведення судового засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.В. Тімінський

Суддя І.В. Пилип’юк

Суддя В.В. Тімінський

Суддя Т.Л. Панова

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання Фодлаш Дмитра Федоровича як відповідача в цивільній справі №
328/1343/16-ц за позовом Державної іпотечної установи до Фодлаш Дмитра Федоровича про стягнення
заборгованості за договором про іпотечний кредит.
Судове засідання відбудеться 13 липня 2016 року о
09.00 годині в приміщенні Токмацького районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28.
Суддя О.В.Каліуш
Суддя Андрущенко О. Ю.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає
Осадченка Валерія Ігоровича, 04.03.1974 року народження, останнє відоме місце проживання: Одеська область, м. Одеса, вул. Шефська, буд.10, у судове
засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» до Осадченка Валерія Ігоровича про стягнення заборгованості, яке
призначене до слухання на 15.06.2016 р. о 10 год. 00
хв. у залі № 209 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса,
1-а.
У разі неявки у судове засідання без поважних причин, розгляд справи буде проведено за Вашої відсутності
за наявними у справі доказами.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/1811/15-ц
за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Кіртян А.В. про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Кіртян Андрій Володимирович,
20.06.1982 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Залізнична, 67-21, викликається до суду на 08 год. 15 хв. 21 червня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Леонов О.С.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове засідання, яке відбудеться 13.06.2016 року о 14 год.
00 хв. каб. № 48 відповідача Кудрич Ларису Василівну по цивільній справі №333/421/16 за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Кудрич Л.В. про стягнення боргу.
У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за її відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя І. Й. Наумова

Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі
№701/372/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Дишлюк Людмили Олексіївни про стягнення заборгованості як відповідача Дишлюк Людмилу Олексіївну. Судове засідання відбудеться о 9:00 год. 23
червня 2016 року в приміщенні суду за адресою: вул.
Соборна, 8, смт Маньківка Маньківського району
Черкаської області. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута без її участі.
Суддя А. І. Костенко

Рокитнянський районний суд Київської області
повідомляє Мовчана Юрія Олександровича, що цивільна справа № 2/375/238/16 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Мовчана Юрія Олександровича про
стягнення заборгованості, призначена до судового
розгляду на 9-00 годину 16.06.2016 року, за адресою: смт Рокитне Київської області, вул. Заводська,
11. В разі неявки справа буде розглянута у Вашій відсутності на підставі наявних доказів.
Суддя Л.М. Нечепоренко

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповідача Возмитель Юрія Анатолійовича, 05.02.1972
р.н., останнє відоме місце проживання якого: Луганська
обл., м. Ровеньки, вул. Некрасова, буд. 45, в судове засідання по цивільній справі № 408/2007/16ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Приватбанк»
до Возмитель Юрія Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
05.07.2016 р. о 14.00 год. за адресою: 92800, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.
У разі неявки відповідача 05.07.2016 р. о 14.00 год. до
Біловодського районного суду Луганської області, справа
розглядатиметься за наявними в справі доказами у відповідності до ст. 224 ЦПК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/1708/16-ц
за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до
Гунько В.М. про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Гунько Владислав Миколайович, 20.07.1966 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Ломоносова, буд. 30, викликається до суду
на 08 год. 30 хв. 21 червня 2016 року (корп. №2, каб. №21)
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Тернопільський міськрайонний суд викликає в судове
засідання відповідача Лівковича Віктора Михайловича
(останнє відоме місце реєстрації: вул. Братів Бойчуків,
3/17, м. Тернопіль) у цивільній справі за заявою публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» до Лівковича Віктора Михайловича про
звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором, розгляд якої відбудеться 23 червня 2016 року о 09 год. 05
хв. у приміщенні Тернопільського міськрайонного суду
за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34, 1-й
поверх, 10-й зал судового засідання.

Ігнатенко Вікторія Вікторівна, 11.11.1984 року народження, уродженка с. Михайлівка Скадовського району
Херсонської області, останнє відоме місце проживання:
Херсонська область, Скадовський район, с. Михайлівка,
вул. Степова, буд. №11, викликається в якості відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судовий розгляд відбудеться 22.06.2016 року о 09 год.
в приміщенні Скадовського районного суду, розташованого в м. Скадовську Херсонської області, вул. Мангубінська, 39. У разі неявки, справа розглядатиметься за
наявними доказами.

Кліщов Петро Анатолійович, 02.10.1976 року народження, уродженець с. Стрижавка Вінницького району
Вінницької області, останнє відоме місце проживання:
Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Горького, буд.
№6, кв. №30, викликається в якості відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд відбудеться 29.06.2016 року о 09 год. в
приміщенні Скадовського районного суду, розташованого в м. Скадовську Херсонської області, вул. Мангубінська, 39. У разі неявки, справа розглядатиметься за
наявними доказами.

Суддя О.В. Каліуш

Суддя Н. М. Сташків

Суддя Н.І. Ведмідська

Суддя Н. І. Ведмідська

Кузнецовський міський суд Рівненської області
викликає Бабуцидзе Георгія, останнє відоме місце проживання якого: Рівненська область, м. Кузнецовськ,
м-н Будівельників, буд. № 14/2, кв. № 21, як відповідача
по справі за позовом Куракіної Олесі Миколаївни до Бабуцидзе Георгія про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів, яка призначена до розгляду на 30
червня 2016 року о 08.30 год. в приміщенні Кузнецовського міського суду Рівненської області за адресою:
34400, м. Кузнецовськ, м-н Будівельників, 3. У разі неявки до суду, відповідач повинен повідомити суду причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/2174/16-ц за позовом ПАТ АБ «Експрес-Банк» до Мартинова Б.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Мартинов Богдан Васильович,
11.12.1983 р.н., останнє відоме місце перебування якого:
м. Дебальцеве Донецької області, вул. Куйбишева, буд. 22,
викликається до суду на 16 червня 2016 року о 08-00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає
Тодорову Людмилу Костянтинівну у судове засідання по цивільній справі за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський
Акціонерний Банк» до Тодорової Людмили Костянтинівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке призначене до слухання на 23 червня
2016 року об 11 год. 15 хв., у каб. № 213 суду, за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.
У разі неявки у судове засідання без поважних
причин, розгляд справи буде проведено за Вашої
відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя О.С. Малінов
Суддя Сегеда О.М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/1709/16-ц
за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Чепурного Д.О. про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Чепурний Дмитро Олександрович,
25.12.1981 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка-50 , кв-л Шахтарський, 15-73;
викликається до суду на 08 год. 00 хв. 21 червня 2016 року
(корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Сколівський районний суд Львівської області викликає Бабич Віктора Романовича в судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Бабич Віктора Романовича
про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 16 год. 00 хв.
22.07.2016 р. у приміщенні суду за адресою:
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.
У випадку неявки відповідача Бабич Віктора Романовича справу буде розглянуто у його відсутності
на підставі наявних у справі доказів.
Суддя Ясінський Ю.Є.

Сколівський районний суд Львівської області викликає Кравець Руслана Івановича в судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Кравець Руслана Івановича
про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 16 год. 00 хв.
28.07.2016 р. у приміщенні суду за адресою:
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.
У випадку неявки відповідача Кравець Руслана
Івановича справу буде розглянуто у його відсутності
на підставі наявних у справі доказів.
Суддя Ясінський Ю.Є.

Суддя М.І. Ковтунович

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 27 травня 2016 року розглянуто цивільну справу №409/1010/16-ц за позовною
заявою Сіренка Миколи Васильовича до Луганської
міської ради про визнання права власності в порядку
спадкування та винесено заочне рішення про задоволення позову.
Суддя Третяк О.Г.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє, що 18 липня 2016 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області
за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, №
12, буде слухатися у відкритому судовому засіданні цивільна справа № 2/585/521/16 (унікальний номер
585/1755/16-ц) за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Гушлевської
Ірини Миколаївни про стягнення заборгованості.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідача
Гушлевської Ірини Миколаївни вона вважається повідомленою про час і місце розгляду справи і у випадку її неявки
справа підлягає розгляду у її відсутності.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області повідомляє, що 30 червня 2016 року о
16 год. 15 хв. у приміщенні Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська,11 (зал
№15) розглядатиметься цивільна справа за позовом
публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПРИВАТБАНК» до Белли Соні про стягнення
заборгованості за кредитним договором №б/н від
08.09.2010 року.
В судове засідання викликається Белла Соня.
Суддя Л. П. Кондратенко
Суддя Домбровська Г.В.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Коцаренка Миколи Валентиновича (Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Кірова, буд.
176) про стягнення заборгованості за кредитним
договором призначено на 13 годину 00 хвилин
21.06.2016 року у приміщенні Приазовського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна,
буд 5. Суддя Діденко Є. В.
У разі неявки у судове засідання відповідача,
справа буде розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами з постановленням заочного
Суддя Соболєв Є. О. рішення.

Макарівський районний суд Київської області повідомляє
про те, що 16.06.2016 р. о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: 08000, смт Макарів, Київська обл., вул. Димитрія Ростовського, 35, буде слухатись цивільна справа за позовом
Хоменка Руслана Миколайовича до Солоненко Сергія Федоровича, третя особа: Макарівська селищна рада Київської області,
про визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням та усунення перешкод у здійсненні права
розпорядження майном шляхом зняття фізичної особи з реєстрації місця проживання.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше по вищевказаній справі
буде винесено заочне рішення.
Суддя А.В. Косенко

Грибіник Руслан Іванович повідомляється про те,
що 17.06.2016 року о 09.15 год. відбудеться розгляд
цивільної справи № 128/1886/16-ц за позовною заявою Василенкової Людмили Павлівни до Грибіника
Руслана Івановича, за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору Органу опіки і піклування Вінницької районної державної адміністрації
про позбавлення батьківських прав в приміщенні
Вінницького районного суду за адресою: м. Вінниця,
вул. Винниченка, 29, зал №2, другий поверх.
Суддя І.А. Ганкіна

Суддя О.В. Каліуш

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 9 ЧЕРВНЯ

НАШІ НА ПЛЯЖІ. Українська пара Давидова/Щипкова перемогла на першому етапі чемпіонату EEVZA з пляжного волейболу сезону-2016. За нагороди у стартовому турнірі року боролися провідні українські команди — чотири чоловічі та одна жіноча, і саме
жінки стали володарями золотих медалей. Валентина Давидова
та Євгенія Щипкова без поразок пройшли всю турнірну дистанцію.
Цікаво, що в 1/8 фіналу, чвертьфіналі, півфіналі та фіналі суперницями української пари, яка представляє Запоріжжя, були ви-

ключно росіянки. І протягом трьох поєдинків українки Валентина
та Євгенія не віддали суперницям жодного сету. Лише фінал проти
пари Макрогузова/Мотріч пройшов дещо за іншим сценарієм. Росіянки здобули перемогу у першій партії — 21:19, але другий сет
пройшов за переваги наших співвітчизниць — 21:18. На тай-брейку лідерство спочатку знову захопили росіянки, які мали гандикап
у 4-5 м’ячів, однак Валентина та Євгенія змогли наздогнати та перегнати суперниць і заслужено перемогли — 15:12.

День козацьких перемог відзначили на Хортиці
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
СПАДЩИНА. Днями в Запоріжжі вперше в Україні відзначили День переможних козацьких
походів. Пошанувати героїв минулого та сьогодення на Козацьке коло славнозвісного острова
Хортиця прибуло понад 30 делегацій із 12 областей України, а також бійці 55-ї окремої артилерійської бригади, 37-го окремого
мотопіхотного батальйону, представники влади і молодь.
Як зазначив, відкриваючи захід, голова Запорізької обласної
координаційної ради козацтва
Дмитро Сухінін, проводити тризну по загиблих козаках почали
ще на початку 1990-х років, та

нині традицію переосмислили.
Цей день символізує нерозривну
духовну єдність захисників України — від дружинників Київської Русі до сучасних воїнів
АТО.
Присутні згадали Дмитра Байду-Вишневецького, завдяки якому розрізнені козацькі ватаги зібралися в єдину потужну силу, самовідданість і військові звитяги
Петра Конашевича-Сагайдачного, любов до волі, талан і мужність Івана Сірка.
Гідним прикладом для юнаків
та дівчат стали старійшини козацтва. Володимир Мельник був
одним з ініціаторів відродження
козацького руху на Запоріжжі,
довго боровся за його ідеологічне та організаційно-правове ви-

знання, створення єдиної структури.
До козаків звернулися заступник голови Запорізької ОДА Владислав Марченко та керуючий
справами Запорізького міськвиконкому Роман Омельянович, які
пообіцяли підтримку найбільш
знакових проектів — програми
«Запоріжжя — козацька столиця
України» та проведення Другого
міжнародного конгресу козацтва.
Верховний отаман МСК «Запорозька січ», старійшина 37-го
ОМПБ Ілля Лапін поділився баченням місця й ролі козацтва у
творенні єдиної політичної нації.
Щиро подякував запоріжцям нащадок гетьмана України Ігор Мазепа, який із перших днів російської агресії, не шкодуючи ресур-

сів власного бізнесу, став активним помічником Збройних сил
України. Смутком і болем сповнилися слова Олени Карась —
матері загиблого учасника АТО,
який складав козацьку присягу
на Хортиці, за покликом серця
став на захист України та загинув під Павлополем на Донеччині, прикриваючи побратимів.
— Історична пам’ять — це
найцінніший скарб нащадків, тож
зберігаючи у душах відлуння минулих перемог, аналізуємо причини поразок, удосконалюємо
бойовий досвід і тактичні знання,
які нині так потрібні нашим захисникам на сході України, —
прокоментувала заступник голови — керівник апарату Запорізької ОДА Зінаїда Бойко.

Професійні боксери зможуть виступати
на Олімпіаді-2016
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ОЧІКУВАНО. Будь-хто з боксерів-професіоналів зможе взяти
участь в Олімпійських іграх у Ріоде-Жанейро, що стартують 5
серпня. Таке рішення ухвалено
за підсумками саміту Міжнародної асоціації любительського
боксу (AIBA) у Швейцарії, повідомляє Бі-Бі-Сі. За зміненими
правилами будь-який професійний боксер зможе брати участь у
відбірних змаганнях у Венесуелі
для отримання права на участь в
Олімпійських іграх разом з боксерами-аматорами. Голова асоціації Чінг-Куо Ву зазначив, що
зараз складно сказати, скільки
професіоналів захочуть претендувати на участь в іграх. Рішення
Міжнародної асоціації любительського боксу викликало неод-

нозначну реакцію, багато експертів вважають, що воно знищить аматорський бокс у його
нинішньому вигляді. Приміром,
британський боксер-професіонал Карл Фремптон заявив, що
аматорський і професійний бокс
— це два різних види спорту.
«Це як бадмінтоніст, який грає в
теніс», — порівняв він.
Як відомо, три роки тому українець Володимир Кличко у
ранзі чемпіона світу заявляв, що
хотів би взяти участь в Олімпіаді-2016. Проте ЗМІ та експерти
вважають малоймовірною його
участь в олімпійській кваліфікації. Адже нещодавно він почав
підготовку до бою-реваншу з
британцем Тайсоном Ф’юрі.
Не поїде до Ріо-де-Жанейро
по третє «золото» і дворазовий
олімпійський чемпіон Василь Ломаченко. «Хотів би виступити на

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

Олімпіаді. Якби AIBA ухвалила
рішення, що професіонали можуть брати участь в Олімпійських іграх без ліцензій, можливо, я б пішов на цю авантюру й
утретє спробував вибороти медаль для своєї країни. Але вони
зробили занадто близько відбір і
саму Олімпіаду. Це дуже важко
для спортсмена — виходити на
пік форми на ліцензійний турнір,
а потім — на пік форми вдруге за
короткий період уже на Олімпіаду», — сказав український боксер у коментарі «Відеобокс».
Хоч Василь Ломаченко, на відміну від деяких колег, заявив,
що не проти, аби професіонали
виступали на Олімпіаді: «Олімпійські ігри проводять раз на чотири роки, щоб виявити найсильнішого на планеті в цьому виді
спорту. Якщо ти сильний, якщо
справді хочеш бути кращим із
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кращих, то тебе не повинно турбувати, хто буде, як буде. Ти повинен думати про те, як підготувати себе до «золота». А якщо
говорити про те, що у профі набагато більше досвіду, вони переходять дорогу молодим, не дають розкритися талантам, тоді
заборонімо виступати на іграх
тим, хто вже виграв одне або два
«золота». У них теж більше досвіду, вони також не дають молоді проявити себе», — висловив
свою думку наш талановитий
боксер.
Щодо самого Василя, то його
енергія нині спрямована на підготовку до наступного поєдинку
— у ніч з 11 на 12 червня Ломаченко у Нью-Йорку намагатиметься відібрати чемпіонський
титул у пуерториканця Романа
Мартінеса у другій напівлегкій
вазі.

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+5 +10
+5 +10
+5 +10
+5 +10
+8 +13
+7 +12
+7 +12
+6 +11
+7 +12
+7 +12
+6 +11
+7 +12
+5 +10

День
+21 +26
+21 +26
+19 +24
+17 +22
+21 +26
+20 +25
+20 +25
+21 +26
+17 +22
+21 +26
+20 +25
+21 +26
+20 +25

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

Нiч
+5 +10
+5 +10
+5 +10
+6 +11
+8 +13
+8 +13
+7 +12
+6 +11
+4 +9
+6 +11
+3 +8
+7 +12
+8 +10

День
+18 +23
+18 +23
+17 +22
+17 +22
+20 +25
+19 +24
+19 +24
+18 +23
+16 +21
+16 +21
+16 +21
+18 +23
+23 +25

Укргiдрометцентр

Солодка відзнака
«Урядового
кур’єра»
СВЯТКОВЕ. Щиро, тепло і креативно
міська влада Сум привітала представників четвертої влади з Днем журналіста. Серед них — і газета «Урядовий
кур’єр», на сторінках якої широко висвітлюється життя міста
над Пслом.
Окрім вітань,
побажань та грамот від міського
голови, міськрада
Фото надане прес-службою
підготувала велеСумської міської ради
тенський 30-кілограмовий торт із зображеннями логотипів видань, з якими має тісні
ділові зв’язки. З-поміж усеукраїнських друкованих ЗМІ такої солодкої честі був удостоєний лише «Урядовий кур’єр».
Міський голова Сум Олександр Лисенко також вручив грамоту
власному кореспондентові «УК» у Сумській області Олександру
Вертілю (на знімку) за активне висвітлення діяльності Сумської міської ради, міського голови, виконавчого комітету та за стабільність молодості духу і думок.

Новосели за державною
програмою
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
ЖИТЛО. На Вінниччині у райцентрі Томашпіль урочисто ввели в
експлуатацію восьмиквартирний будинок, споруджений за державною програмою «Доступне житло». Вісім родин за підтримки комунальної організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» на умовах співфінансування брали участь в проекті, зокрема й чотири сім’ї учасників антитерористичної операції. Голова облдержадміністрації Валерій Коровій та голова обласної ради Анатолій Олійник вручили ключі новоселам та побажали їм миру і щастя.
Від забудовника кожна родина отримала цінний подарунок. На запрошення гостинних господарів учасники заходу оглянули квартири
і переконалися, що вони сучасні та збудовані якісно.
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