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У Дніпрі взялися
розв’язувати
застарілу проблему
за новими
підходами

№120 (5740)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ЦИТАТА ДНЯ

ФРАНК-ВАЛЬТЕР ШТАЙНМАЙЄР:
«Європа — не анонімний
проект. Європа —
не проект установ
або еліт. Європа —
це проект громадян
Європи».

«Острів» Кримське

Міністр закордонних справ Німеччини
про європейську інтеграцію, яка залишається
основною координатою політики ЄС

Ходіння по колу
залишиться в минулому
СУБСИДІЇ. Проблему недостатнього обміну інформацією,
електронного взаємообігу даних між Міністерством соціальної
політики, Міністерством фінансів, Державним центром зайнятості, Пенсійним фондом розглянуто під час наради під головуванням міністра соціальної політики Андрія Реви.
«Останні 20 років люди під час оформлення соціальних виплат і пенсій змушені ходити по колу по різні довідки, тоді як існують бази даних, де ці довідки є в електронному вигляді, —
зазначив Андрій Рева. — Просто потрібно налагодити обмін інформацією між Мінфіном, ДЦЗ, ПФУ й Мінсоцполітики. І зробити це потрібно у стислі терміни. Нам слід прискорюватись,
адже прогнозується збільшення кількості отримувачів субсидій
— із 5,5 до 9 мільйонів домогосподарств. Тому про ходіння по
довідки претендентів на соціальну допомогу різними кабінетами не може йтися».
За прогнозами Андрія Реви, кількість отримувачів субсидій на позначці 9 мільйонів домогосподарств протримається
півтора-два роки, повідомляє прес-служба відомства.

ЦИФРА ДНЯ

4 000 000

дол.

коштуватиме, за даними голови Фонду
державного майна Ігоря Білоуса,
підготовка великих енергетичних
компаній до приватизації

РЕПОРТАЖ. «Урядовий кур’єр» розповідає про жителів

сходу України, які через війну виживають
у надзвичайно складних умовах

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

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080039

USD 2487.3395
EUR 2752.4899
за 100 доларів США
за 100 євро

3
5

RUB 3.7958
за 10 рублів

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.

встановлені Національним банком України на
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AG 4487.16
PT 239530.79
за 10 тройських унцій

PD 139291.01

Фото Олени ОСОБОВОЇ

В інтерв’ю «УК» депутат ПАРЄ
Крістіна Зелєнкова розповіла
про те, чому треба називати
конфлікт на Донбасі війною і як він
вплинув на хід реформ в Україні
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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 8 червня 2016 р. № 369
Київ

Про затвердження складу
Акредитаційної комісії
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити склад Акредитаційної комісії згідно з додатком.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України
від 30 квітня 2014 р. № 146 «Про затвердження складу Акредитаційної комісії»
(Офіційний вісник України, 2014 р., № 43, ст. 1132).
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2016 р. № 369
СКЛАД
Акредитаційної комісії
ГРИНЕВИЧ
Лілія Михайлівна
СОВСУН
Інна Романівна
ЯКИМЕНКО
Юрій Іванович
СМИРНОВ
Олександр Олегович

— Міністр освіти і науки, голова Комісії
— перший заступник Міністра освіти
і науки, перший заступник голови Комісії
— перший проректор Національного технічного
університету України «Київський політехнічний
інститут», заступник голови Комісії
— директор державної освітньої установи
«Навчально-методичний центр з питань якості
освіти», секретар Комісії
— ректор Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ)
— ректор Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна
— член Вищої ради юстиції

АНДРУЩЕНКО
Віктор Петрович
БАКІРОВ
Віль Савбанович
БОЙКО
Андрій Михайлович
ВАСИЛЬЄВ
—
Анатолій Васильович
ВЕЛИЧКО
—
Олександр Григорович
ВОРОНЕНКО
—
Юрій Васильович
ВИННИЦЬКИЙ
—
Михайло Іванович
ГРИНЮК
—
Роман Федорович
ГУБЕРСЬКИЙ
—
Леонід Васильович
ГУРАК
—
Руслан Васильович
ДМИТРИЧЕНКО
—
Микола Федорович



оголошення

ректор Сумського державного університету
ректор Національної металургійної академії
України
ректор Національної медичної академії
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
доцент Національного університету
«Києво-Могилянська академія»
ректор Донецького національного університету
ректор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Голова ДІНЗ
ректор Національного транспортного
університету (м. Київ)



оголошення

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/2378/15-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Плісс І. С. про стягнення
заборгованості. Відповідачка у справі Плісс Ірина Станіславівна, 01.05.1965 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Калинівська, 68,
викликається до суду на 09 год. 30 хв. 4 липня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.



ДОБКО
Тарас Дмитрович
ЗАДОЯ
Анатолій
Олександрович
ЗУБРИЦЬКА
Марія Олексіївна
ІМАС
Євгеній Вікторович
КАЛАШНІКОВА
Світлана Андріївна
КЛИМЕНКО
Леонід Павлович

— перший проректор Українського католицького
університету (м. Львів)
— перший проректор Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля

— проректор Львівського національного
університету імені Івана Франка
— ректор Національного університету фізичного
виховання і спорту України (м. Київ)
— директор Інституту вищої освіти Національної
академії педагогічних наук
— ректор Чорноморського державного
університету імені Петра Могили
(м. Миколаїв)
КЛИМКОВА
— генеральний директор Міжнародного відкритого
Ірина Ігорівна
університету ПрАТ «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна академія управління
персоналом»
КОЛЕСНІКОВА
— заступник генерального директора Федерації
Олена Валеріївна
металургів України (за згодою)
КОЛИШКО
— директор департаменту розвитку трудового
Родіон Анатолійович
потенціалу та корпоративної соціальної
відповідальності Федерації роботодавців
України (за згодою)
КОМАРОВ
— проректор Національного юридичного
В’ячеслав Васильович
університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)
КОРНІЄНКО
— ректор Київської муніципальної академії
Владислав Вікторович
естрадного та циркового мистецтв
КУЗНЄЦОВА
— академік-секретар відділення цивільно-правових
Наталія Семенівна
наук, дійсний член (академік) Національної
академії правових наук
КУРБАТОВ
— завідувач відділу лідерства та інституційного
Сергій Володимирович
розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти
Національної академії педагогічних наук
КУЧИНСЬКИЙ
— директор департаменту професійно-технічної
Микола Сигізмундович
освіти МОН
ЛОКТЄВ
— академік-секретар відділення фізики
Вадим Михайлович
і астрономії, член президії Національної академії
наук
МАЗАРАКІ
— ректор Київського національного торговельноАнатолій Антонович
економічного університету
МЕДВЕДЄВ
— завідувач кафедри радіотехнічних
Володимир
та спеціальних військ, кандидат військових наук,
Костянтинович
професор Національного університету оборони
України імені Івана Черняховського
МЕЛЬНИК
— національний експерт Європейського фонду
Сергій Вікторович
освіти (ETF) з питань Національної системи
кваліфікацій
МЕЛЬНИЧУК
— ректор Чернівецького національного
Степан Васильович
університету імені Юрія Федьковича
НЕБЕСНИК
— ректор Закарпатського художнього інституту
Іван Іванович
ОГНЕВ’ЮК
— ректор Київського університету
Віктор Олександрович
імені Бориса Грінченка
ПАВЛЕНКО
— ректор державного вищого навчального закладу
Анатолій Федорович
«Київський національний економічний



оголошення

оголошення



ПАСІЧНИК
Ігор Демидович
ПОХРЕСНИК
Анатолій
Костянтинович
РОЖКО
Микола Михайлович
РУСНАК
Олена Валеріївна

Суддя О. В. Каліуш

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Колєсова Ігоря
Анатолійовича, останнє відоме місце проживання: м. Житомир, як відповідача в судове засідання по цивільній справі (№ 296/2599/16-ц) за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Колєсова Ігоря Анатолійовича про
стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться об 11 год. 30 хв. 04 липня 2016 року у
приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою:
м. Житомир, майдан Соборний 1, каб. 208.
Суддя Ю. В. Чернишов
Суддя Адамович О. Й.
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №14, 04.07.2016
року о 09.30 годині відбудеться підготовче судове
засідання в кримінальному провадженні по обвинуваченню Ковальчука Андрія Сергійовича у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК
України.
В судове засідання викликаються сторона обвинувачення, обвинувачений Ковальчук А. С. та захисник Таранов М. М.
Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до суду, просимо повідомити
про причини неприбуття в судове засідання.
Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Гайду Г. В., суддів Іванченка Я. М. та Короля О. П.

Василівським районним судом Запорізької області викликається до суду Халеп Віктор
Вікторович (останнє відоме місце проживання: 71632, Запорізька обл., Василівський р-н,
м. Дніпрорудне, вул. Миру, буд. 14) на 09 годину 00 хвилин 04.07.2016 р. для участі у розгляді справи № 311/1203/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Носик М. А.

—
—

—

СКИДАН
Олег Васильович
СТРИЖАК
Петро Євгенович

—

—

—

ТАЛАНОВА
—
Жанна Василівна
ТОЛОК
—
Ігор Вікторович
ФІНІКОВ
—
Тарас Володимирович
ЧЕБИКІН
—
Андрій Володимирович
ЧЕБИКІН
Олексій Якович

—

ШАРОВ
Олег Ігорович
ШАХОВА
Алла Анатоліївна

—
—

ШЕВЦОВ
—
Андрій Гаррійович
ШИРОБОКОВ
—
Володимир Павлович
ШЕБАНІН
—
В’ячеслав Сергійович



ректор Івано-Франківського національного
медичного університету
голова Національного студентського об’єднання
експертів із забезпечення якості освіти
Української асоціації студентського
самоврядування, член національної команди
експертів з реформування вищої освіти,
студентка Національного університету
«Києво-Могилянська академія» (за згодою)
перший заступник Міністра юстиції
голова галузевої ради з розроблення
професійних стандартів і професійних
кваліфікацій Всеукраїнського галузевого
об’єднання організацій роботодавців хімічної
промисловості (за згодою)
ректор Житомирського національного
агроекологічного університету
завідувач відділу хімії Інституту фізичної хімії
імені Л. В. Писаржевського Національної
академії наук
менеджер з аналітичної роботи Національного
Еразмус+ офісу в Україні (за згодою)
директор департаменту військової освіти
та науки Міноборони
президент Міжнародного благодійного фонду
«Міжнародний фонд досліджень освітньої
політики» (за згодою)
президент Національної академії мистецтв,
ректор Національної академії образотворчого
мистецтва і архітектури
ректор Південноукраїнського національного
педагогічного університету
імені К. Д. Ушинського (м. Одеса)
директор департаменту вищої освіти МОН
член національного студентського об’єднання
експертів із забезпечення якості освіти
Української асоціації студентського
самоврядування, студентка Одеського
національного морського університету
(за згодою)
директор департаменту атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування МОН
завідувач кафедри мікробіології, вірусології
та імунології Національного медичного
університету імені О. О. Богомольця
ректор Миколаївського національного аграрного
університету

оголошення

Корольовський районний суд м. Житомира викликає як відповідача Брицуна Михайла Григоровича
у справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Брицуна
Михайла Григоровича про стягнення заборгованості,
розгляд якої відбудеться 18.07.2016 року о 09 год.
30 хв. в приміщенні Корольовського районного суду
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, каб. 332.
У разі неявки у судове засідання відповідача без
поважних причин справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних доказів.
Суддя О. О. Толстой
Суддя Н. М. Анциборенко

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Колодезного Дмитра В’ячеславовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Колодезний Дмитро В’ячеславович, останнє місце мешкання: м. Горлівка, вул. Пушкінська, 80/6, викликається о 08 год. 30 хв. 1 липня
2016 року 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 причину неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

— ректор державного вищого навчального закладу
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
— ректор Національного університету
«Острозька академія»
— директор Київського технікуму електронних
приладів

СЕВОСТЬЯНОВА
Наталія Іларіонівна
СЕРГІЄНКО
Ігор Анатолійович

оголошення

Путивльський районний суд Сумської області викликає
як відповідача Латишева Сергія Миколайовича, останнє відоме зареєстроване місце проживання: вул. Карла Маркса,
114, м. Путивль Сумської області, у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПРИВАТБАНК» до Латишева Сергія Миколайовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 04.07.2016р. о 08.30 годині
в залі суду за адресою: Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, буд. 54.
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
на підставі наявних у ній доказів.

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як
відповідача Ельмурадова Бекхана Асламбековича (останнє відоме місце проживання: м. Чернігів, вул. Одинцова, буд. 12, кв. 48) для участі у цивільній справі
№ 750/4092/16-ц (2/750/1524/16) за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Ельмурадова
Бекхана Асламбековича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 02.07.2016 року о 08
год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Чернігів,
пр-т Перемоги, 141, каб. 206 (Суддя Рахманкулова І. П.).
Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення про причини
неявки позов буде розглянуто у вашу відсутність, за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

ПАВЛЕНКО
Анатолій Федорович



оголошення



Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Лубенську Людмилу Борисівну, яка проживає: м. Луганськ, вул. Руднєва Миколи, 12/4, як відповідачку в судове
засідання по цивільній справі № 2/409/1135/16 за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості, що відбудеться 04.07.2016 року о 10 год. 40 хв. у приміщенні суду за
адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням оголошення, відповідачка вважається
належним чином повідомленою про час, день та місце проведення судового засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Іванову Тетяну
Федорівну, проживає: м. Луганськ, вул. Львівська,79, як відповідача, в судове
засідання по цивільній справі № 2/409/1140/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості, що відбудеться 04.07.2016 року о 10 год. 20 хв. в
приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2 тел. 2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення 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

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає як відповідачів у судові засідання:
1. Дегтярьова Віталія Вікторовича, 03.10.1967 р.н., ідентифікаційний номер 2474713276, по цивільній справі № 426/7021/15-ц
за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Дегтярьова Віталія Вікторовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 04.07.2016 року
о 09.00 год.
2. Хомина В’ячеслава Володимировича, 18.08.1982 р.н., ідентифікаційний номер 3018012150, по цивільній справі № 426/7045/15-ц
за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Хомина В’ячеслава Володимировича про стягнення заборгованості, що відбудеться 04.07.2016
року о 09.15 год.
3. Лисицю Валентину Ігорівну, 27.07.1988 р.н., ідентифікаційний номер 3235012666, по цивільній справі № 426/520/16-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Лисиці Валентини Ігорівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться
04.07. 2016 року о 09.30 год.
4. Клепікова Вадима Олександровича, 17.09.1965 р.н., ідентифікаційний номер 2400118272, по цивільній справі № 426/530/16-ц
за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Клепікова Вадима Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 04.07.2016 року о 09.45 год.
5. Аржановського Сергія Володимировича, ідентифікаційний номер 2799414119, по цивільній справі № 426/7048/15-ц за позовом
ПАТ «ДельтаБанк» до Аржановського Сергія Володимировича про стягнення заборгованості, що відбудеться 04.07.2016 року о
10.00 год.
6. Мирошніченка Романа Олександровича, 09.05.1980 р.н., ідентифікаційний номер 2934917617, по цивільній справі
№ 426/1872/15-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк» до Мирошніченка Романа Олександровича про стягнення заборгованості, що відбудеться 04.07.2016 року о 10.15 год.
У разі неявки на вказані судові засідання, суд розглядатиме справи без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Марківський районний суд Луганської області викликає як відповідача Мангасарян Вардегеса Грантовича на судове засідання
для розгляду цивільної справи за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро україни (МТСБУ) до Мангасарян Вардегеса
Грантовича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області о 13 годині 00 хвилин 04.07.2016
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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом № 219/4391/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Юрінко Петра Петровича
про стягнення суми заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Юрінко Петро Петрович, 19.05.1986 р.н., який зареєстрований: м. Бахмут, Донецької
області, провул. 2-й Гоголя, буд. 29 викликається до суду (Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб.
201) для участі в розгляді справи по суті на 09.40 годину 04 липня 2016 року.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Арбітражний керуючий, керуючий санацією
ДП «Вінницький авіаційний завод – ВІАЗ» Василик В. В.
(по справі 10/7/2011/5003) здійснює пошук інвесторів для відновлення
платоспроможності ДП «Вінницький авіаційний завод – ВІАЗ» (ЄДРПОУ 01128475).
Телефон для довідок: 067 249 05 45 Василик Віталій;
Суддя Воробйова І. В.
093 977 13 33 Петрова Вікторія.

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

Суддя В. М. Шкиря
Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Снєгірьову В. А. (прож: Луганська
обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, б. 26, кв. 47) в
судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом
Снєгірьова Максима Борисовича до Снєгірьової Вікторії
Анатоліївни про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, яке відбудеться 13.07.2016 року о 09
год. 10 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, 19. У
разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович
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оголошення
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Доводимо до відома, що чергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Вишгороденергобудтранс» відбудуться 12 серпня 2016 року о 14-30 годині
за місцем знаходження товариства, а саме за адресою:
Україна, Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, буд. 1.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах проводиться з 13-00 до 14-00
за визначеною адресою проведення чергових загальних зборів акціонерів.
З матеріалами щодо питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням
товариства. Довідки по телефону: (04596-54813).
Порядок денний зборів:
1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та складу лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2015 роки. Затвердження звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012-2015 роки та визначення основних напрямів діяльності Товариства. Прийняття інших рішень за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства. Затвердження звіту Наглядової ради. Прийняття інших рішень за наслідками
розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії. Прийняття інших рішень за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження фінансової звітності та балансу Товариства за 2012-2015 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2012-2015 роки.
8. Про відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства та припинення їх повноважень.
9. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових та трудових
договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
10. Про відкликання виконавчого органу Товариства та обрання голови та членів правління.
11. Про відкликання та обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Різне.
Для участі у зборах акціонерам треба мати паспорт, що посвідчує особу, та сертифікат, а представникам акціонерів паспорт та оформлене згідно з чинним законодавством доручення.
Правління ПрАТ «Вишгороденергобудтранс»

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідачів у судове засідання:
Трачука Дениса Олеговича по справі
№ 433/974/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «ПриватБанк» до Трачука Дениса
Олеговича про стягнення заборгованості за кредитним договором на 27.07.2016 року на 15.30 год;
Моїсеєва В’ячеслава Анатолійовича по справі
№ 433/973/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «ПриватБанк» до Моїсеєва В’ячеслава
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором на 27.07.2016 року на 15.20 год;
Самойленко Тетяну Володимирівну по справі
№ 433/972/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «ПриватБанк» до Самойленко Тетяни
Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором на 27.07.2016 року на 15.00
год.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ «Приват Банк»
до Сидоренка Сергія Олександровича про стягнення заборгованості, місце проживання якого невідомо, викликається на
05.07.2016 року о 13.30 годині до суду, каб. № 3, для участі у
розгляді справ по суті: 234/6038/16-ц;
Костровської Галини Дмитрівни про стягнення заборгованості, місце проживання якої невідомо, викликається на
05.07.2016 року о 14.00 годині до суду, каб. № 3, для участі у
розгляді справ по суті: 234/7366/16-ц;
Целиковської Катерини Олександрівни про стягнення заборгованості, місце проживання якої невідомо, викликається на
05.07.2016 року о 14.30 годині до суду, каб. № 3, для участі у
розгляді справ по суті: 234/6818/16-ц.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть
розглянуті за їх відсутності.

Дарницький районний суд м. Києва викликає
Сабаш Анатолія Івановича, місце реєстрації якого по
м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-Д, корпус 3, як відповідача по цивільній
справі за позовом ТОВ «Югтранзитсервіс-Агропродукт» до Сабаш Анатолія Івановича, ТОВ «Логістик
МТС» про відшкодування шкоди, яке відбудеться під
головуванням судді Коренюк A. M. о 10 год. 00 хв.
19 липня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал. 27.
З опублікуванням оголошення відповідач Сабаш
Анатолій Іванович вважається повідомленим про час
та місце розгляду справи.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Громико
Андрія Вячеславовича, 06.07.1973 р.н., місце реєстрації
якого по м. Києву та Київській області не встановлено,
останнє відоме місце проживання: м. Київ, пр-т Григоренка, 19-А, кв. 31, Ушакову Яну Вікторівну, місце реєстрації якої по м. Києву та Київській області не
встановлено, останнє відоме місце проживання: м. Донецьк, пр-т Маяковського, 21, кв. 8, як відповідачів по
цивільній справі за позовом ПАТ Страхова компанія
«ВУСО» до Громико Андрія Вячеславовича, Ушакової
Яни Вікторівни про відшкодування майнової шкоди, завданої в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яке
відбудеться під головуванням судді Коренюк А. М. о 12
год. 00 хв. 20 липня 2016 року за адресою: м. Київ, вул.
Севастопольська, 14, зал 27.
З опублікуванням оголошення відповідачі Громико
Андрій Вячеславович, Ушакова Яна Вікторівна вважаСуддя Літовка В. В. ються повідомлені про час та місце розгляду справи.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського,
21) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ
КБ «Приватбанк» до Бродяженко Тетяни Євтихіївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. На
судове засідання по справі, яке призначено на 26 липня
2016 року на 15.00 годину (каб. № 26) викликається як
відповідачка:
Бродяженко Тетяна Євтихіївна, 02.04.1952 року народження, уродженка м. Макіївки Донецької області, останнє відоме місце її мешкання: Донецька область,
м. Макіївка, вул. Скнарьова, б. 11, кв. 1.
Відповідачці пропонується надати до вищевказаної
дати письмові заперечення щодо позову та посилання
на докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її
відсутність.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського,
21) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ
КБ «Приватбанк» до Іванової Тамари Віталіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. На судове засідання по справі, яке призначено на 26 липня
2016 року на 16.00 годину (каб. № 26) викликається як
відповідачка:
Іванова Тамара Віталіївна, 08.01.1959 року народження, уродженка м. Донецька, останнє відоме місце її
мешкання: Донецька область, м. Макіївка, м-н Зелений,
б. 14, кв. 44.
Відповідачці пропонується надати до вищевказаної
дати письмові заперечення щодо позову та посилання
на докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її
відсутність.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського,
21) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ
КБ «Приватбанк» до Плюхова Олега Віталійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. На
судове засідання по справі, яке призначено на 26 липня
2016 року на 16.30 годину (каб. № 26) викликається як
відповідач:
Плюхов Олег Віталійович, 22.10.1963 року народження, уродженець м. Макіївка Донецької області, останнє відоме місце його мешкання: Донецька область,
м. Макіївка, м-н Зелений, б. 57, кв. 54.
Відповідачу пропонується надати до вищевказаної
дати письмові заперечення щодо позову та посилання
на докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність.

Суддя Лутай A. M.

Суддя Лутай A. M.

Суддя Лутай A. M.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська викликає
відповідача Бєліченка Андрія Володимировича, єдиним відомим
суду місцем реєстрації та проживання якого є: кв. № 4 у б. № 59
по вул. 50 років утворення СРСР у м. Луганську, у судове засідання по цивільній справі № 200/27099/15-ц за позовом Бєліченко Оксани Миколаївни до Бєліченка Андрія Володимировича,
третя особа — орган опіки та піклування виконавчого комітету
Шевченківської у м. Дніпрі ради.
Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилині 02 серпня 2016 року у залі суду за адресою: м. Дніпро, проспект
Д. Яворницького, 57, каб. 303.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справу буде розглянуто за Вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Старобільський районний суд Луганської області викликає
Лисенького Юрія Олексійовича, Кучму Юрія Івановича, Кучму
Марію Михайлівну, зареєстрованих за адресою: Луганська область, м. Антрацит, смт Кріпенське, як відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 2/431/772/16р., та Вороніну
Світлану Володимирівну, Ямбулатову Тетяну Веніамінівну, Музику Григорія Анатолійовича, зареєстрованих за адресою: Луганська область, м. Антрацит, як відповідачів у судове засідання
по цивільній справі № 2/431/771/16р за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» про стягнення боргу, яке відбудеться
07 липня 2016 року о 08 годині 50 хв. та о 08 годині 45 хвилин в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. Ю. Литвиненко

Суддя В. Ю. Колядов

У провадженні Малиновського районного суду
м. Одеси у судді Морозової І. В. перебуває кримінальне
провадження за обвинуваченням Гурського Артема Петровича. Малиновським районним судом здійснюється
виклик обвинуваченого Гурського Артема Петровича для
участі в судових засіданнях по кримінальному провадженню № 521/17665/15-к, 1-кп/521/54/16 за ст. 368 ч. 3
КК України, які відбудуться 28.07.2016 року о 15 годині
00 хвилин, 29.07.2016 року о 10 годині 00 хвилин, в залі
судових засідань Малиновського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1-а.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт Сарата Одеської області,
вул. Крістіана Вернера, 107, суддя Смірнова І. О.) викликає в судове засідання на
10 серпня 2016 року на 09 годину 30 хвилин відповідача, який проживає в м. Єреван, по цивільній справі за позовом
Мартиросян Стелли Анатоліївни до Мартиросян Маяка Аветісовича про розірвання шлюбу.
В разі неявки та невиконання обов’язку
повідомити суд про причину неявки,
справу буде вирішено без Вашої участі за
наявними у справі доказами.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідачів Заватіна Анатолія Вікторовича, 02.11.1983 р.н., Заватіна Віктора Костянтиновича, 21.05.1955 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 15.00 годину 13 липня 2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Заватіна Анатолія Вікторовича, Заватіна
Віктора Костянтиновича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26 а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Богініна Євгена, останні відомі місця проживання якого за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 4/5 «а», м. Чернівці, вул.
Міцкевича, 5/24, та м. Чернівці, вул. Сковороди, 6/11, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом
Богініної Ірини Станіславівни до Богініна Євгена про розірвання шлюбу на 09-30 годину 07 липня 2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 8.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається належним чином повідомленим про час і місце
розгляду справи.
У разі Вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу відсутність.

Суддя С. О. Волошин

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 16 червня 2016 року розглянуто цивільну справу № 409/1321/16-ц за позовом
Харківської Світлани Євгенівни до Харківського
В’ячеслава Володимировича про розірвання шлюбу
та винесено заочне рішення про задоволення позову
в повному обсязі.
Суддя Полєно B. C.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядаються цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Корщикової Наталі Олексіївни,
Штоколова Івана Володимировича, Волкова Віталія
Сергійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Корщикова Наталя Олексіївна (останнє відоме місце проживання: 84600, Донецька область, м. Горлівка, вулиця Матросова,
будинок 116, квартира 37), викликається на 06
липня 2016 року на 08 годину 30 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач по справі Штоколов Іван Володимирович (останнє відоме місце проживання: 84691, Донецька область, м. Горлівка, вулиця Лікарняна,
будинок 23, квартира 13) викликається на 06 липня
2016 року на 08 годину 30 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач по справі Волков Віталій Сергійович
(останнє відоме місце проживання: 84647, Донецька
область, м. Горлівка, вулиця Москаленко, будинок
17, квартира 4), викликається на 06 липня 2016 року
на 08 годину 30 хвилин до судді Кривошеєва Д. А.
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 за їх відсутності.
Суддя Кривошеєв Д. А.

Втрачені свідоцтво
про право власності на судно ПМ-18,
що належить
ПАТ «Київський річковий порт»:
ПМ-18 серія PV № 02400 від 31.07.2007 р.
та свідоцтво
про право плавання під Державним
прапором України (судновий патент)
на судно ПМ-18, що належать
ПАТ «Київський річковий порт»:
ПМ-18 серія PF № 02463 від 31.07.2007 р.
вважати недійсними.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідача Костюкова Андрія Вікторовича, 20.10.1972 року
народження, останнє місце проживання якого:
м. Донецьк, вул. Степна, буд. 140, по цивільній справі
№ 185/4311/16-ц за позовом Біктімірової Яни Євгенівни
до Костюкова Андрія Вікторовича про надання дозволу
на тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди батька.
Судове засідання призначене на 05 липня 2016 року
на 09-00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 306.
У разі неявки відповідача в судове засідання, справа
згідно з вимогами ЦПК України може бути розглянута за
його відсутності.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Бородавко Володимира Володимировича в судове засідання,
яке відбудеться 29.07.2016 року о 12-00 год.
за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В,
каб. № 39, для розгляду цивільної справи за
позовом Шпундра Олесі Валеріївни до Бородавко Володимира Володимировича, третя
особа: служба у справах дітей Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів.
В разі неявки відповідача справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними у
справі доказами.
Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського,
5-В, каб. 39.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157)
розглядає цивільну справу №233/557/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Карпова А. Л.
про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Карпов Андрій Львович, 18.10.1972 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Костянтинівка, вул. Трудова, буд.
55, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 05
липня 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 Н. Г. Таран

Суддя О. В. Каліуш

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАКТОР-КОМФОРТ» (код в ЄДР:
39845513; місцезнаходження: 04080, м. Київ,
вул. Олексія Терьохіна, буд. 8) повідомляє
про те, що 21 червня 2016 року загальними
зборами учасників Товариства з обмеженою
відповідальністю «ФАКТОР-КОМФОРТ» було
прийнято рішення виключити Товариство з
обмеженою відповідальністю «ФАКТОРКОМФОРТ» з Державного реєстру фінансових установ та подати до Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг заяву про
виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ.

Летичівський районний суд викликає у судове засідання на 13 липня 2016 року на 12 годину 00 хв.
як відповідача Жулкевську Раїсу Сергіївну, яка зареєстрована за адресою: смт Меджибіж, вул. Дачна, 31
Летичівського району Хмельницької області по цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк», представник позивача: Сафір Федір Олегович
до Жулкевської Раїси Сергіївни про стягнення заборгованості.
Явка відповідача у судове засідання обов’язкова,
однак його неявка не є перешкодою для розгляду
справи.
Суддя А. В. Лазаренко

Овідіопольський районний суд Одеської
області викликає відповідача Фещенко Ларису Адамівну, 13.01.1970 р.н., в судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Шахової Наталії Андріївни, Фещенка Віктора Андрійовича до Фещенко Лариси Адамівни про визнання особи такою,
що втратила право користування жилим
приміщенням, яка призначена до слухання
22 липня 2016 р. о 09:00 год. за адресою:
Одеська обл., смт Овідіополь, вул. Берегова,
9, в приміщенні суду.
У разі неявки відповідача Фещенко Лариси Адамівни в судове засідання, справа
буде розглянута за Вашої відсутності.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає Боровського Ігоря
Володимировича як відповідача по цивільній справі № 2/577/628/16 за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Боровського
Ігоря Володимировича про стягнення
боргу в судове засідання, яке відбудеться
20 липня 2016 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб.
№ 15, тел. 6-31-68. При собі необхідно
мати паспорт.
Суддя В. М. Курочка
Суддя Т. А. Буток

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 11
липня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна (Леніна), буд. 391, Ситник Олега Миколайовича: Донецька обл., м. Кіровське, вул. Східна, буд.
39, кв. 7 як відповідача по цивільній справі
№329/510/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Ситник Олега Миколайовича про стягнення заборгованості.
Суддя Н. М. Пода

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 11
липня 2016 року о 13.00 годині в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна (Леніна), буд. 391, Кореневич Костянтина
Васильовича: Донецька обл., м. Кіровське, вул. Шахтобудівників, буд. 7а як відповідача по цивільній
справі №329/513/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кореневич Костянтина Васильовича про
стягнення заборгованості.
Суддя Н. М. Пода

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 11
липня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна (Леніна), буд. 391, Бондаренко Галину Вікторівну: Донецька обл., м.Кіровське, кв. Молодіжний, буд. 20, кв. 140 як відповідача по цивільній
справі №329/508/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бондаренко Галини Вікторівни про стягнення заборгованості.
Суддя Н. М. Пода

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 11
липня 2016 року о 13.00 годині в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна (Леніна), буд. 391, Колосовську Марію Іванівну: Донецька обл., м.Кіровське, вул. Донецька,
буд. 8, кв. 17 як відповідача по цивільній справі
№329/509/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Колосовської Марії Іванівни про стягнення заборгованості.
Суддя Н. М. Пода

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викликає у судове засідання Руску Олену Олексіївну
(останні відомі місця проживання: Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Немія, вул. Космонавтів, буд. 9,
Вінницька область, Могилів-Подільський району смт Вендичани) для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Руски Олени Олексіївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначено на 12.07.2016 р. на 09 годину 30 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області за адресою: Вінницька
обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30.
Заяву розглядає суддя Жикевич Т. Б.
У разі неявки Руски О. О. в судове засідання позовна
заява буде розглянута за її відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом Державної іпотечної установи до Семенова
Андрія Павловича про стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит. Відповідач по справі Семенов Андрій Павлович (зареєстрований за адресою:
83105, м. Донецьк, просп. Ленінський, 33/53), викликається на 29 липня 2016 року о 13.55 год. до суду, каб.
№ 8, 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 у його відсутності.

Мамонов Сергій Анатолійович, 08.05.1981 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
Добропільський район, с. Завидо-Борзенка, вул. Весела,
41, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідач по цивільній справі
№ 227/1226/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк
«ПриватБанк» до Мамонова Сергія Анатолійовича про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
04.07.2016 року о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Смаль Ірина Геннадіївна, 14.05.1982 р.н., останнє відоме
місце проживання якої: Донецька обл., м. Добропілля, вул.
Добролюбова, 120 викликається до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідачка по
цивільній справі № 227/1590/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» до Смаль Ірини Геннадіївни
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 04.07.2016 року о 10.00 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідачки до суду справу
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. С. Бабенко

Суддя Корнєєва В. В.

Суддя Корнєєва В. В.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Приватне підприємство «ПАОЛО ОТТАВІАНІ», юридична адреса якого: м. Київ, вул. Нижній Вал, 41, кв.
90, що судове засідання по справі 758/8981/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до Саковської Яни Валеріївни, приватного
підприємства «ПАОЛО ОТТАВІАНІ» про стягнення заборгованості, відбудеться 11 липня 2016 р. о 10 год.
30 хв. в приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. № 8) під головуванням судді Зарицької Ю. Л.
Ваша явка або явка Вашого представника є обов’язковою. В разі Вашої або Вашого представника неявки буде постановлено рішення.

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області (32100, смт Ярмолинці, вул. Петропавловська,
71) повідомляє Казакова Андрія Володимировича,
що 15 липня 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні
суду відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Ковальської Т. В. до Казакова А. В. про позбавлення батьківських прав (головуючий суддя Баськов
М. М.). Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У
разі неявки справа буде слухатися у Вашій відсутності на підставі доказів, які є в матеріалах справи.

Чернівецький районний суд (вул. Леніна, 20, с. Мазурівка
Чернівецького району Вінницької області) викликає як
відповідача Решетник Тетяну Іванівну у цивільній справі
№ 150/245/16-ц (головуючий суддя Кушнір Б. Б.) за позовом
заступника керівника Могилів-Подільської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Чернівецької районної
державної адміністрації в особі Чернівецької лікарні планового лікування до Решетник Тетяни Іванівни про відшкодування витрат закладу охорони здоров’я на стаціонарне
лікування потерпілого від злочину.
Судовий розгляд справи призначено на 10 годину 00 хвилин 05 липня 2016 року за вищевказаною адресою. В разі
неявки до суду справу може бути розглянуто у його відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Крапівіна
Андрія Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Крапівін Андрій Миколайович, що
проживає за адресою: 86487, Доненька область, м. Єнакієве,
смт Булавінка, вул. 1-го Травня, 19/5, викликається до суду
на 11.07.2016 р. о 13.00 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.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове
засідання як відповідача Понізовану Ірину Юріївну у
справі за позовом Державна іпотечна установа про стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит.
Останнє місце проживання відповідачки: вул. Батіщева, буд. 7, кв. 44, м. Донецьк.
Судове засідання призначено на 05 липня 2016 р. о
16:00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за її відсутністю.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Крамареву Раїсу Олександрівну, Крамарева
Петра Васильовича, Крамареву Віолетту Петрівну, Крамарева
Дмитра Петровича, як відповідачів в судове засідання по цивільні справі № 426/4884/15-ц за позовом ПАТ «Банк Форум» в
особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» Ларченко Ірини Миколаївни до Крамаревої Р. О., Крамарева П. В., Крамаревої В. П.,
Крамарева Д. П. про звернення стягнення на предмет іпотеки
згідно іпотечного договору від 17 вересня 2008 року, що відбудеться 06 липня 2016 року о 16.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі, на підставі ст. 169 ЦПК України.

Баришівський районний суд Київської області повідомляє відповідача Ключа Сергія Юрійовича, який
зареєстрований за адресою: вул. Комсомольська,
буд. 15, кв. 9, смт Баришівка Київської області, що
судовий розгляд цивільної справи за позовом Кредитної спілки «Софія СВЄ» до Ключа Сергія Юрійовича про стягнення грошових коштів за договором
кредиту, призначено до судового розгляду на 09 годину 00 хвилин 05 липня 2016 року.
Ваша явка обов’язкова.
В разі неявки розгляд справи буде проведено за
вашою відсутністю.
Суддя Єременко В. М.
Суддя С. А. Пчолкін

Баришівський районний суд Київської області повідомляє
як відповідачів Ключа Сергія Юрійовича, який зареєстрований за адресою: вул. Комсомольська, буд. 15, кв. 9, смт Баришівка, Київської області, та Паскал Артема Івановича,
який зареєстрований за адресою: вул. П. Тичини буд. 3, кв.
99, м. Київ, що судовий розгляд цивільної справи за позовом Кредитної спілки «Софія СВЄ» до Ключа Сергія Юрійовича, Паскала Артема Івановича про стягнення грошових
коштів за договорами кредиту та застави, призначено до судового розгляду на 10 годину 00 хвилин 05 липня 2016 року.
Ваша явка обов’язкова.
В разі неявки розгляд справи буде проведено за Вашою
відсутністю.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Проніна Романа Сергійовича (25.03.1978 р.н.),
місце проживання якого відоме за адресою: м. Донецьк, вул. Текстильників, 13/46, Кіровський район,
Донецька область, як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 725/2307/16-ц за позовом
Проніної Л. О. до Проніна P. C. про розірвання шлюбу
на 14 год. 00 хв. 04 липня 2016 року за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. № 6.
У разі вашої неявки в судове засідання справу
буде розглянуто без вашої участі.
Суддя Піхало Н. В.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка Вінницької області) викликає Біляка Дениса Володимировича як
відповідача в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 19 липня 2016 року в цивільній справі за позовом Захарчука М. В. в інтересах Виноградової А. І. до
Бузінського О. М., ТОВ «АВТО ГЕО», Колосова Ю. В. та
Біляка Д. В., із участю третьої особи: Шпорта М. М.,
про визнання правочину недійсним та визнання
права власності.
Суддя В. М. Вернік

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як відповідача Кулдіп Радж у цивільній
справі № 522/8826/16-ц за позовом Кузьмічової К. О. про
стягнення аліментів. Судове засідання відбудеться 19
липня 2016 року о 09 годині 30 хвилин у залі судових
засідань № 210 в приміщенні Приморського районного
суду м. Одеси, що розташований за адресою: 65029,
м. Одеса, вул. Балківська, 33.
В разі неявки відповідача у судове засідання суд розглядатиме справу за його відсутності; в разі неявки
особи суд зобов’язує повідомити про причини цього.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон № 45СГ-УЕБ
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку
Аукціон відбудеться 07 липня 2016 року о 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 7 476,000 т,
ресурс липня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 48 лотів, обсяг
1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 2 016 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 371,69 грн. в т.ч. ПДВ.
Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 20 лотів, обсяг 1 лоту
– 35 т, заг.обсяг – 700 т, транспортування залізницею. Позиція № 3: 42 лоти, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1 764 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 311,21 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний
для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління
з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 4: 10 лотів, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг – 350 т,
транспортування залізницею. Позиція № 5: 55 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 2 310 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 374,93 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 6: 16 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т,
заг.обсяг – 336 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 228,11 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 08.07.2016 р.- 26.07.2016 р. За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори
купівлі-продажу. Постачання скрапленого газу здійснюється у липні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець
самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні
сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на
біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного
внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 06.07.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі:
1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ
«Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори
про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з
продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ
«Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77, е-mail:
auction@ueex.com.ua та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних
днів.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Марченка Володимира
Олександровича, 31.12.1973 р.н., в судове засідання,
яке призначене на 16.00 годину 13 липня 2016 року,
для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Марченка Володимира Олександровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна,
26а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Сійко Євгена Миколайовича як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№ 420/2570/15-ц за позовом ПАТ «Кредобанк» до Сійко
Євгена Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 07 липня 2016
року oб 11 год. 45 хв. (резервна дата судового засідання
11 липня 2016 року об 11 год. 45 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 22.07.2016 р. о 13.00 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 404 відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Мішукова
Олексія Олександровича про стягнення заборгованості.
Просимо відповідача Мішукова Олексія Олександровича з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність.
Суддя Котьо І. В.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає відповідача Нікітченка Сергія Володимировича,
15.02.1972 року народження, який зареєстрований за
адресою: Луганська область, Попаснянський район,
м. Гірське, вул. Поштова, буд. 29, кв. 2, у судове засідання по цивільній справі за № 423/1468/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором, що відбудеться 04 липня 2016
року о 10 год. 30 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.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Басенка Віталія Миколайовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Басенко Віталій Миколайович, 02.01.1995 р.н., який зареєстрований за адресою: 87554, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Вільямса,
буд. 13, викликається для участі у розгляді справи, судове засідання відбудеться 18 серпня 2016 року о 08.15 годині в приміщенні суду за адресою:
м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутності.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Суддя Н. З. Полтавець

Суддя Єременко В. М.

Томашпільський районний суд Вінницької області
викликає Чижевського Віталія Вікторовича та повідомляє про розгляд справи № 146/663/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Комерційний банк «Приватбанк» до Чижевського
Віталія Вікторовича про стягнення заборгованості,
який відбудеться 4 липня 2016 року о 08.30 годині в
Томашпільському районному суді Вінницької області
за адресою: 24200, смт Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 57 Томашпільського району Вінницької обСуддя Ю. Б. Свячена ласті під головуванням судді Пилипчука О. В.

Суддя Ю. О. Бондар

Суддя А. В. Архипенко

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що
судове засідання по розгляду цивільної справи за позовом Літаш Ірини
Петрівни до Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Консоль ЛТД», що розташоване за адресою: вул. Бородіна, 16, м. Сімферополь, АР Крим, третя особа: Приватне підприємство «Плутон», про
визнання права власності на нерухоме майно, призначено на 11 годину
30 хвилин 30.08.2016 року під головуванням судді Кудрявцевої Т. О.
(м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 57, каб. 309).
Представнику Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма
«Консоль ЛТД» необхідно з’явитися в судове засідання 30.08.2016
Суддя Скрипниченко Т. І. року об 11 год. 30 хв. з належним чином оформленою довіреністю.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК»
до Пономаренка Сергія Олександровича про стягнення заборгованості.
Пономаренко Сергій Олександрович, 05.11.1979 р. н., який зареєстрований
за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 27, кв.
3, викликається для участі у розгляді справи, судове засідання відбудеться
18 серпня 2016 року о 08.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

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

Року вершина,
літу половина
Фото Володимира ЗAЇКИ

погоДА НА зАвтРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 1 ЛИПНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+14 +19
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+15 +20

День
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+27 +32
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31

Oбласть
Нiч
Черкаська
+15 +20
Кіровоградська +15 +20
Полтавська
+15 +20
Дніпропетровська +15 +20
Одеська
+16 +21
Миколаївська
+16 +21
Херсонська
+16 +21
Запорізька
+16 +21
Харківська
+15 +20
Донецька
+15 +20
Луганська
+15 +20
Крим
+17 +22
Київ
+18 +20

День
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+29 +31

Укргiдрометцентр

Павло ЛАРІОНОВ
для «Урядового кур’єра»
етвертий рік поспіль
перший місяць літа не
минув без прикрих природних катаклізмів. Буревії, градобої, сильні зливи, що спричинили затоплення значних
територій, завдали великої
шкоди господарствам України, Європи, Америки й Китаю. Зокрема, небувалий в історії аномальний град випав
на Закарпатті та Львівщині
— крижини завбільшки з кулак перетворили дахи кількох тисяч будівель на решето. Синоптики зазначають,
що стихійні лиха, особливо
пожежі та повені, рік у рік
розширюють руйнівні масштаби. Науковці-екологи одностайно констатують, що
так природа карає людей за
їхнє безвідповідальне господарювання на планеті.
Другий літній місяць заступає на вахту спекотною
погодою. Інакше й не може
бути: «Липень — року вершина, літу половина», — каже народна мудрість. Хлібороби південного регіону вже
можуть прогнозувати, яким
буде цьогорічний урожай. У
попередні роки першою починала жнивувати Одещина.
Зичимо й нині її трудівникам
ланів вдалого почину.
У липні народні синоптики
прогнозують погодні умови
на наступні місяці, зокрема й
за прикметами у такі дні релігійних свят: Горпини Купальної (6), Іоанна Предтечі
(7), Петра і Павла (12).
На Горпини традиційно
починають масово збирати
лікарські трави і коріння.
Вважають, що зібрані цього

Ч

НАШ КАЛЕНДАР
1липня
2липня
4липня

—
—
—

7липня

—

8липня
10липня
11липня
12липня

—
—
—
—

15липня —
16липня —

17липня —
18липня —
28липня —

30липня —
31липня —

День архітектури України
Міжнародний день кооперативів
День судового експерта; Всесвітній день
архітектури
День працівника природно-заповідної
справи
День родини
День рибалки
Всесвітній день народонаселення
Свято Первоверховних апостолів Петра
і Павла
День українських миротворців
1990 рік — Верховна Рада України
ухвалила Декларацію про державний
суверенітет; День бухгалтера
День металурга
Міжнародний день Нельсона Мандели
День хрещення Київської Руси-України;
Всесвітній день боротьби із захворюванням на гепатит
Міжнародний день дружби; Всесвітній день
боротьби з торгівлею людьми
День флоту України; День працівників
торгівлі

дня і в ніч проти Івана Купайла розрив-трава, брат і
сестра, чорнобильник, ведмеже вушко, коріння живокосту мають велику цілющу
силу. На Горпини починається купальний сезон на
річках і озерах. Цього дня
жінки настоями цілющих
трав умивають обличчя,
п’ють молодильні чаї. Теплий сонячний день на Горпини — літо буде сухим і
спекотним.
Найяскравіше молодіжне
свято у липні — Івана Купайла. Юнаки та дівчата
збираються біля обрядових
багать. Розкладають їх на
берегах ставків, річок і озер.
Свято символізує шлюб
Сонця й Води, єднання лю-
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дини з природою, очищення
її вогнем і водою. Закохані
пари, взявшись за руки,
стрибають через багаття. Це
традиційний обряд загартування почуттів на вірність.
Потім дівчата пускають на
воду віночки з польових квітів. На кожному запалюють
свічку. Чарівне враження —
спостерігати, як пливуть у
нічну далечінь ці символи
дівочих надій і сподівань на
щасливу долю.
За давнім повір’ям, опівночі раз на сто років на Івана Купайла з’являється дивовижна квітка папороті.
Той, кому пощастить побачити це диво, знайде скарб.
У юнацькі роки я і двоє моїх
друзів-сусідів Павло й Іван

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

спробували здобути такий
скарб. Між нашими хатами
на околиці села сільський
цвинтар, зарослий кущами
папороті. Ми мужньо висиділи опівнічну годину, не
зводячи очей з одного з
найбільших кущів чарівної
рослини. І раптом побачили
над його розлогим листям
рухливі вогники, які нас
зовсім не здивували. Це літали
жучки-світлячки,
яких у теплу нічну пору нам
часто доводилося ловити у
власних садках. Так розвіялося наше уявлення про чарівний цвіт папороті.
Купайлівські народні прикмети прогнозують майбутній урожай. Якщо цього дня
злива — будуть вдалі жнива;
якщо зозуля кувала до Івана
— осінь буде погана, а як до
Петра — буде вдосталь тепла; якщо вдень грім прокотиться — горіх добре вродиться.
Петра і Павла — останнє
велике релігійне свято перед
жнивами. Обідній стіл цього
дня повинен прикрашати
житній коровай, м’ясні та молочні страви, пампушки із
пшеничного борошна, замішаного на яйцях із сиром.
Обрядова випічка — мандрики. Такі пампушки споживали під час мандрівок
апостоли Петро і Павло.
Народна мудрість каже:
«Петро з Павлом день вкоротили, спеки додали», «Від
Петра — красне літо», «На
Петра і Павла — колос на
жнива».
Липень — початок гарячої
пори для хліборобів. Побажаймо трудівникам ланів
хорошої погоди й успішних
жнив.

Претендентів
на кубок залишилося
восьмеро
ГаннаРОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ЄВРО-2016. Перший півфіналіст чемпіонату Європи з футболу визначиться вже сьогодні увечері в матчі Польща — Португалія. Першого липня розберуться між собою Уельс та
Бельгія, 2 липня — Німеччина та Італія, 3-го — Франція та Ісландія.
Саме ісландці створили поки що найгучнішу сенсацію Євро2016, вибивши з турніру в 1/8 збірну Англії, а отже, й відправивши у відставку Роя Ходжсона.
Подивований перемогою збірної Ісландії над командою Англії
(2:1) і головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов. А оскільки переможець чвертьфінальної пари Франція — Ісландія
зіграє з переможцем матчу Німеччина — Італія, фахівець робить компліменти дебютантам: «Можливий півфінал з Ісландією? Так далеко ми не загадуємо. Однак те, що ісландці обіграли
англійців, мене здивувало. Вони дуже здорово грали, суперсконцентровано, їх складно обіграти», — цитує Льова офіційний
сайт Німецького футбольного союзу.
Не сенсацією, а помстою за фінал Євро-2012 називають оглядачі перемогу збірної Італії у чвертьфіналі над чинними чемпіонами континенту іспанцями. Саме італійці мали б перемогти,
виходячи з того, що вони та іспанці показували у групах, однак
під час матчу (навіть після першого голу) впевненості в такому
результаті не було. Здавалося, підопічні Вісенте дель Боске
ось-ось відквитають пропущений гол, і тоді смакуватимемо
футбольний десерт. Натомість іспанці попалися на контратаці,
а отже, змушені аналізувати свої прорахунки. А «Скуадра Адзурра» готується до протистояння з «Бундестімом».
Середня результативність групового етапу Євро-2016 була
1,92 голи за матч. В 1/8 фіналу цей показник порадував більше: в 8 матчах команди забили 19 голів, середня результативність першого раунду плей-оф на Євро — 2,3. Найрезультативнішим видався матч Угорщина — Бельгія. Такі команди, як
збірна Угорщини, викликають повагу: вони б’ються на полі, не
здаються навіть програючи з великим рахунком, і не перестають атакувати. Мабуть, ця самобутня команда не заслужила поразки з рахунком 4:0, та й попри результат, угорці можуть пишатись своїми хлопцями. А бельгійці змушені будуть
доводити свою боєздатність у матчі з іншою командою-бійцем
— збірною Уельсу.
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