ДОКУМЕНТИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕРЕС
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Указ Президента України
«Про тимчасове
виконання обов’язків голів
місцевих державних
адміністрацій»

П’ЯТНИЦЯ, 1 ЛИПНЯ 2016 РОКУ

№121 (5741)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Процес приватизації
і перезавантаження
управління
державних компаній
є дуже важливим
антикорупційним
кроком».

Знайди себе
Фото Укрiнформу

ЦИТАТА ДНЯ

Прем’єр-міністр про очікуваний позитивний вплив
на розвиток національної економіки

Про державну політику в
надрокористуванні та що потребує корекції,
розповідає голова Державної комісії
України по запасах корисних копалин
Георгій Рудько
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«Теплі» кредити
грітимуть узимку
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ. За весь період дії програми «теплих» кредитів у червні цього року залучено рекордну суму коштів
на утеплення — 350 мільйонів гривень. Їх спрямовано на придбання «негазових» котлів, енергоефективного обладнання й матеріалів. Загалом видано 21 180 «теплих» кредитів. З означеної суми
малозабезпечені родини отримали 14 989 кредитів, а це 221 мільйон гривень, за які вони придбали енергоефективну продукцію.
Так прокоментував голова Держенергоефективності Сергій Савчук дані щотижневого моніторингу реалізації державної підтримки
населення та ОСББ щодо впровадження енергоощадних заходів.
Найзатребуваніші як серед населення, так і ОСББ енергоефективні матеріали та обладнання, на які надано 4639 «теплих» кредитів на суму 74,96 мільйона гривень, повідомляє прес-служба
відомства. Друге місце посідають «негазові» котли, на придбання
яких залучено 3,19 мільйона гривень і оформлено 181 кредит. Також 3428 «теплих» кредитів на суму 49,48 мільйона гривень видано субсидіантам.
У регіональному розподілі лідером червня за кредитами стала
Сумщина.

ЦИФРА ДНЯ

18,7 млрд доларів
становитимуть, за прогнозом НБУ,
міжнародні резерви України
до кінця 2016 року

5
НА ЧАСІ. Як молоді обрати не лише цікаву, а й затребувану

на ринку праці професію

Фінти з балансом
ДЕПУТАТСЬКІ ВИВЕРТИ. Таємничі рішення Чернівецької облради вписують нові сторінки

в історію земельних авантюр
Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
рокурори більше не переймаються рішеннями органів місцевого самоврядування. Префектів,
які мали б забезпечити на місцях
торжество закону, ще нема і не ві-

П

домо, коли будуть. А з байдужими,
некомпетентними і хитрими депутатами керівники місцевих рад отримали ідеальну ситуацію крутити
владою як циган сонцем.
Фруктовий сад на околиці Чернівців — давно яблуко розбрату
між міською і обласною радами.

Колись він належав комунальному підприємству «Аграрник» разом із полями, будівлями,
теплицями. У пострадянську епоху первинного накопичення капіталу майно продали-перепродали
разом із 60 гектарами землі під
ним. Незбагненним чином 250 де-

рев знищеного агропідприємства
потрапили в бухгалтерський баланс обласної ради як «основні засоби». У раді враз знайшлися
депутати, які взяли їх в оренду з
віддаленою метою прихопити в
постійне користування, а там, диви, і у власність земельну ділянку

площею 3,4 га, на якій ці дерева
росли. Міська влада схему поламала. Усякий інтерес до саду на
тривалий час пропав, свої «основні
засоби» облрада не доглядала. Сад занепав, перетворившись на величезне стихійне
сміттєзвалище.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 30 червня 2016 року
4 820103 080046

USD 2485.4409
EUR 2756.3540
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8679
за 10 рублів

/ AU 328451.01

AG 4525.99
PT 242330.49
за 10 тройських унцій

PD 141173.04
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УРЯДОВий КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

оголошення
Оголошення про проведення додаткового аукціону №212
з продажу енергоресурсів на базі ПрАТ «УМВБ»
05.07.2016 р. о 12-00 за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1,
ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться додатковий аукціон №212 з продажу
енергоресурсів, які підлягають реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р.
Обсяги нафти сирої та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
Поз.

Продавець

Видобуток

Обсяг, що
міститься в К-сть лотів,
одному лоті, одиниць
тонн

Стартова
ціна
за 1 тонну
(без ПДВ),
грн.

Стартова
Cтартова вартість
ціна
одного лоту, грн
за 1 тонну
(з ПДВ)
(з ПДВ), грн.

Загальний
обсяг, тонн

Загальна вартість,
грн. (з ПДВ)

1

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Полтаванафтогаз»

2 500

1

8 422,87 10 107,44 25 268 600,00

2 500

25 268 600,00

2

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Полтаванафтогаз»

2 500

1

8 422,87 10 107,44 25 268 600,00

2 500

25 268 600,00

3

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Полтаванафтогаз»

2 000

1

8 422,87 10 107,44 20 214 880,00 2 000,000 20 214 880,00

4

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

5

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

6

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

7

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

8

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

9

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

10

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

11

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

12

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 810

1

8 422,87 10 107,44 38 509 346,40

3 810

38 509 346,40

13

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

14

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

15

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

16

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

17

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

18

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

19

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Охтирканафтогаз»

3 150

1

8 422,87 10 107,44 31 838 436,00

3 150

31 838 436,00

20

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ “Чернігівнафтогаз”

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

21

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ “Чернігівнафтогаз”

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

22

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ “Чернігівнафтогаз”

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

23

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ “Чернігівнафтогаз”

1 600

1

8 422,87 10 107,44 16 171 904,00

1 600

16 171 904,00

24

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ ”Бориславнафтогаз“

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

25

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ ”Бориславнафтогаз“

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

26

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ ”Бориславнафтогаз“

2 950

1

8 422,87 10 107,44 29 816 948,00

2 950

29 816 948,00

27

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ ”Долинанафтогаз“

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

28

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ ”Долинанафтогаз“

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

29

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ ”Долинанафтогаз“

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

30

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ ”Долинанафтогаз“

4 000

1

8 422,87 10 107,44 40 429 760,00

4 000

40 429 760,00

31

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ ”Долинанафтогаз“

3 000

1

8 422,87 10 107,44 30 322 320,00

3 000

30 322 320,00

32

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ ”Надвірнанафтогаз“

3 000

1

8 422,87 10 107,44 30 322 320,00

3 000

30 322 320,00

33

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Надвірнанафтогаз»

3 200

1

8 422,87 10 107,44 32 343 808,00

3 200

32 343 808,00

34

ПАТ «Укрнафта»

НГВУ «Полтаванафтогаз»
Спільна діяльність №5/56

250

1

8 422,87 10 107,44 2 526 860,00

250

2 526 860,00

35

СП «Бориславська нафтова
компанія»

Стинавське нафтове родовище

1 000

1

8 422,87 10 107,44 10 107 440,00

1 000

10 107 440,00

36

37

ПАТ «Укрнафта»
НГВУ«Чернігівнафтогаз»
СД №35/4
ПАТ «Укрнафта»
НГВУ«Чернігівнафтогаз»
СД №35/4

2 500

1

8 422,87 10 107,44 25 268 600,00

2 500

2 500

1

8 422,87 10 107,44 25 268 600,00

2 500

Умови транспортування

по трубопроводам:філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН
і Г НГВУ «Полтаванафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам:філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН
і Г НГВУ «Полтаванафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦПСН
Качанівського ГПЗ
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП
«Гнідинці» НГВУ «Чернігівнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії «ПМН» ПАТ
«Укртранснафта» знах. ТП «Гнідинці»
НГВУ «Чернігівнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН
НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ
«Бориславнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН
НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ
«Бориславнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ДППН
НЗП «Кінцевий», НЗП «Уличне»-1 НГВУ
«Бориславнафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН
НГВУ «Долинанафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН
НГВУ «Долинанафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН
НГВУ «Долинанафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН
НГВУ «Долинанафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: філії МН «Дружба»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН
НГВУ «Долинанафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам: ПАТ «Укрнафта»
на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах.
ТП ДППН «Пасічна» НГВУ
«Надвірнанафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам:ПАТ «Укрнафта»
на ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» знах.
ТП ДППН «Пасічна» НГВУ
«Надвірнанафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
по трубопроводам:філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах. ТП ЦППН
і Г НГВУ «Полтаванафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)
Нафта знаходиться на зберіганні у ПАТ
«НПК-Галичина» (Ресурс червня 2016 p.)

По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим
25 268 600,00
відвантаженням по залізниці
зі ст. Прилуки (Ресурс липня 2016 p.)
По трубопроводу ПАТ «УН» з подальшим
25 268 600,00
відвантаженням по залізниці
зі ст. Прилуки (Ресурс липня 2016 p.)

Загальний обсяг, тонн: 125 960,000
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 1 273 133 142,40

ПАТ «Укрнафта»
СП «Бориславська нафтова
компанія»
ПАТ «Укрнафта»
НГВУ«Чернігівнафтогаз»
СД №35/4

1) Продавець проводить продаж нафти на умовах EXW-товарний парк НГВУ, ГПЗ.
2) Транспортування нафти магістральними трубопроводами ПАТ «Укртранснафта» забезпечує Покупець за
окремими договорами, укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями.
Запропонована для реалізації кількість нафти знаходиться на зберіганні у ПАТ «НПК-Галичина».
1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ.
2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець.
3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець.

Обсяги газового конденсату та характеристики позицій, запропоновані до продажу:
Поз.

1

Продавець

ПАТ «Укрнафта»

Видобуток

НГВУ «Полтаванафтогаз»

Обсяг, що
міститься в К-сть лотів,
одному лоті, одиниць
тонн

1 100

1

Стартова
Стартова
ціна
Cтартова вартість
ціна
за
за 1 тонну
одного лоту, грн
1 тонну (з
(без ПДВ),
(з ПДВ)
ПДВ), грн.
грн.

Загальний
обсяг, тонн

9 169,07 11 002,88 12 103 168,00

1 100

Загальна вартість,
грн. (з ПДВ)

Умови транспортування

12 103 168,00

по трубопроводу:філії «ПМН»
ПАТ «Укртранснафта» знах.ТП ЦППН
і Г НГВУ «Полтаванафтогаз»
(Ресурс липня 2016 p.)

Загальний обсяг, тонн: 1 100
Загальна вартість (з ПДВ), грн.: 12 103 168,00
ПАТ «Укрнафта»

1) Продавець проводить продаж газового конденсату на умовах EXW-НГВУ, товарний парк.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення біржових
аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», що затверджений протоколом Аукціонного комітету з
продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу №2 від 19.11.2014 р., ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін
подання заявок: до 18:00 04.07.2016 р. за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Маковлєвої М. В., Гордієнко О. С., Глубокого А. А.
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі № 233/2451/16-ц Маковлєва Майя Вікторівна, 01.05.1971 р.н., останнє відоме місце проживання якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Новгородська, буд. 96, викликається до суду на 08 липня 2016 року
о 08.00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач у справі № 233/2074/16-ц Гордієнко Олександр Сергійович, 05.01.1973 р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Суздальська, буд. 32, кв. 62, викликається до суду на 08 липня
2016 року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідач у справі № 233/2452/16-ц Глубокий Андрій Анатолійович, 05.08.1977 р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка Донецької області, провул. Луначарського, буд. 60, кв. 3, викликається до суду на 08
липня 2016 року о 08.20 годині, каб. № 15, 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 О. С. Малінов
Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове
засідання як відповідача Стамову (Волошину) Ірину Олександрівну, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул.
Посівна, буд. 44, по цивільній справі за позовною заявою
Стамова Олександра Васильовича до Стамової (Волошиної)
Ірини Олександрівни, третя особа: Орган опіки та піклування
Суворовської PA OMP про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання відбудеться 11 липня 2016 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зал судових засідань № 22.
У випадку неявки, судове засідання буде проведено у
вашу відсутність.

Суддя І. Г. Шепітко

«Представництво
Гленкор Інтернешнл АГ»,
ЄДРПОУ 19363248, юридична адреса:
Музейний провулок, 4,
оголошує про закриття представництва
в Україні згідно з рішенням від 09.06.2016 року.
Претензії приймаються
протягом двох місяців з дати виходу оголошення
за телефоном: (044) 590-55-33.

Дружківський міський суд Донецької області викликає
відповідача Гогіашвілі Едуарда Георгійовича, 29.07.1978
р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька
обл., м. Дружківка, вул. Чапаєва, буд. 21, кв. 12, в судове
засідання по цивільній справі за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» до Гогіашвілі
Едуарда Георгійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 07 липня 2016 р. о 08.30
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45.
У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними в справі доказами у відповідності до ст. 224 ЦПК
України.

Оріхівським районним судом Запорізької області
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«Правекс-банк» до Овсепян Майрануш Сережаївни,
Овсепяна Тіграна Оганесовича, Овсепяна Оганеса
Тіграновича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Справа призначена слуханням на 09
годину 00 хвилин 4 липня 2016 року за адресою:
70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23. У разі неявки відповідачів справа буде розглянута в їхню відсутність.
Суддя Панова Т. Л.
Суддя Щербань Л. С.

Суддя Г. М. Гуляєва

Повістка про виклик
Підозрюваний Филиппов Сергій Анатолійович,
10.01.1977 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 42, 133,
135 ЦПК України викликається о 14 год. 30 хв. 04
липня 2016 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ
України Дзвоника М. І. у каб. 105 за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-52-26) для
проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22015000000000246 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваний Горбунов Сергій Володимирович,
07.08.1976 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 42, 133,
135 ЦПК України викликається о 10 год. 30 хв. 04
липня 2016 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ
України Дзвоника М. І. у каб. 105 за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-52-26) для
проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22015000000000126 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик
Підозрюваний Ісаєв Сергій Володимирович,
13.08.1957 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 42, 133,
135 ЦПК України викликається о 16 год. 30 хв. 04
липня 2016 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ
України Дзвоника М. І. у каб. 105 за адресою: м. Київ,
вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-52-26) для
проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 22015000000000246 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 04.07.2016 р.
о 10.00 год. за адресою: Миколаївська область,
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до
судді Савіна О. І. відповідача Остапчука Олександра
Васильовича у цивільній справі № 486/472/16-ц за
позовною заявою ДП НАЕК «Енергоатом» в особі ВП
«Южно-Українська атомна електрична станція» до
Остапчука Олександра Васильовича про стягнення
витрат на підготовку фахівця.
В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто
без його участі за наявними доказами по ній.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області викликає в судове засідання Краснокутську Віру Олексіївну,
останнє відоме місце реєстрації якої: вул. Короленка, 52/20,
м. Кіровоград, як відповідачку у цивільній справі за позовом
першого заступника прокурора Івано-Франківської області
в інтересах Державного агентства лісових ресурсів України,
ДП «Ворохтянське лісове господарство» до Поляницької
сільської ради, Краснокутської Віри Олексіївни про визнання
недійсним державного акта на право власності на земельну
ділянку та повернення земельної ділянки, яке відбудеться
05 липня 2016 року о 15 год. в приміщенні Яремчанського
міського суду за адресою: м. Яремче, вул. Довбуша, 32,
Івано-Франківської області.

Новоселицький районний суд Чернівецької області викликає у судове засідання, яке відбудеться
05 липня 2016 року о 09.45 годині в приміщенні Новоселицького районного суду Чернівецької області
за адресою: Чернівецька обл., м. Новоселиця, вул. 1
Травня, 1а, Гуцкал Олену Іванівну, останнє відоме
місце реєстрації: Чернівецька обл., Новоселицький
р-н, с. Тарасівці, в якості відповідача по цивільній
справі № 720/747/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гуцкал Олени Іванівни про стягнення заборгованості.
Суддя Вівчар Г. А.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Цегельного Мирослава Дмитровича
викликають в судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Цегельного Мирослава Дмитровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 11 липня 2016 року
о 16 годині 00 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 17.
У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя М. Б. Баличева

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні
судового засідання в порядку спеціального судового
провадження
Обвинувачений Бєлкін Юрій Леонідович, 26.09.1978 p.н.,
зареєстрований за адресою: Одеська обл., Комінтернівський
р-н, с. Візирка, вул. Центральна, 1, та обвинувачена Бабініна
Олена Василівна, 23.10.1973 р.н., зареєстрована за адресою:
м. Одеса, вул. 25 Чапаївської дивізії, 20, кв. 8-а, відповідно
до вимог 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, що відбудеться 07 липня 2016 року о 14 годині 00
хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, для участі в судовому засіданні як обвинувачені.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваному Біктагірову Ренату Ісламовичу,
10.03.1972 р.н., який проживає за адресою: м. Донецьк,
провулок Покришева, буд. 23, на підставі ст. ст. 133, 135,
297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 04 липня
2016 року до каб. № 9 слідчого відділу Управління СБ
України в Донецькій області, до слідчого в ОВС Фесенка
С. С., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Георгіївська, буд. 77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою участю у кримінальному провадженні № 22015050000000265, за ч. 1 ст. 114, ч. 1
ст. 258-3, ч. 2 ст. 437 КК України.

Гелуненко Олександр Михайлович, 07.05.1987 року народження, викликається 06 липня 2016 року о 09.30 год. в
судове засідання до Борівського районного суду Харківської
області (за адресою: смт Борова, вул. Миру, 11, Борівського
р-ну Харківської обл., 63801) як відповідач по цивільній
справі за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Гелуненка Олександра Михайловича про стягнення заборгованості.
Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
Відповідно до ч. 2 ст. 305 ЦПК України, неявка сторін або
інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

Суддя С. М. Кічмаренко

Суддя Д. М. Гандзюк

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

1 липня 2016 року, п’ятниця, № 121
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оголошення
Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова (Радянська), буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват
Банк» до Кашина Юрія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідач Кашин Юрій Олександрович, 09.10.1964 року народження, який мешкає за останньою відомою адресою: вул.
Серафимовича, 20, м. Харцизьк Донецької області, викликається
до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Кашина
Юрія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Судове засідання відбудеться 05.07.2016 року о 10.20 год. у
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля,
вул. Банкова (Радянська), 39А.
У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

В провадженні Приморського районного суду
м. Одеси знаходиться цивільна справа №522/18483/16ц
за позовом ТОВ «Свята Катерина-Одеса» до Грицаєнко
Сірарпі Овсепівни за участю третьої особи - Заграняна
Овсепа Сергійовича про стягнення боргу.
Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідачку Грицаєнко Сірарпі Овсепівну та як третю особу
- Заграняна Овсепа Сергійовича в судове засідання, яке
відбудеться 06.07.2016 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні Приморського районного суду за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань
№ 208).
Приморський районний суд пропонує відповідачці та
третій особі подати пояснення, заперечення та всі наявні
докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання, справа може бути
розглянута у вашу відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

Суддя С. А. Притуляк

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідачів у судові засідання
Чернецьку Інессу Володимирівну для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Чернецької І. В. про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 5 липня 2016 року о 14.00 год. (резервна
дата судового засідання 11 липня 2016 року о 08.00
год.);
Юдіну Наталію Володимирівну для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Юдіної Н.
В. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 5
липня 2016 року о 15.00 год. (резервна дата судового
засідання 11 липня 2016 року о 09.00 год.) у приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справи без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д. С. Тарасов

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону)
з продажу активів
ПАТ «БАНК ФОРУМ»
на електронному торговельному майданчику
Товарна біржа «Центральна товарна біржа»
Номер лоту:
Коротка назва лоту:
Місце проведення
аукціону:
Дата проведення
аукціону:
Час проведення
аукціону:
Детальна
інформація по лоту
(параметри,
забезпечення, початкова
ціна, правила участі
в аукціоні):

№№ 210578-210588
Право вимоги за кредитними
договорами фізичних осіб
https://ctb.dp.ua/
08.08.2016
З 10:00 до 12:00 год.
http://www.fg.gov.ua

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Мазалова Миколу Миколайовича, Мазалову Олену
Миколаївну про те, що судове засідання у справі за
позовом ПАТ АКБ «Індустріалбанк» до Мазалова
М.М., Мазалової О.М. про стягнення заборгованості
за кредитним договором відбудеться у приміщенні
Подільського районного суду м. Києва (м. Київ, вул.
Хорива, 21, зал. с.з. № 6) під головуванням судді Васильченка О. В. 07 липня 2016 року о 12 год. 00 хв.
Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. Представник повинен мати при собі довіреність та документ, що посвідчує його особу.
У разі неявки у судове засідання без поважних
причин справа буде розглянута за вашої відсутності
Суддя Владимирська І. М. на підставі наявних у справі доказів.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Афанасьєвої Вікторії Миколаївни, Потьомкіна Олександра Вікторовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі Афанасьєва В. М., Потьомкін О. В., зареєстровані за адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул.
Щорса, буд. 42, кв. 1, викликаються на 03.08.2016 р. о
08.30 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів до суду вони повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі
вважаються повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, у разі неявки відповідачів справа може
бути розглянута за їх відсутності.

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» iнформує
про введення з 01.07.2016 р. єдиних роздрібних тарифів на електроенергію
відповідно до постанови НКРЕКП № 1179 від 24.06.2016 р.
для території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження
відповідно до постанови КМУ № 263 від 07.05.2015 р. та розпорядження
КМУ № 1085 від 07.11.2014 р. (із змінами)
Плата 1кВт-год спожитої електричної енергії
коп за 1кВт год
(без врахування ПДВ)

Групи споживачів

Для всіх груп споживачів, крім населення і населених пунктів

1 клас

2 клас

Для Донецької і Дніпропетровської областей

143,75

182,25

Для міського електричного транспорту застосовуються тарифи на електричну енергію, встановлені
для населення (стаття 18 Закону України від 29.06.2004 р. № 1914-IV «Про міський електричний транспорт»).

Довідково:
Прогнозована оптова ринкова ціна на електроенергію,
грн/МВтг (без ПДВ)

1 358,83

Постанова НКРЕКП від 24.06.2016
№ 1178

Прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії,
грн/МВтг (без ПДВ)

1 321,99

Розрахунок згідно з постановою
НКРЕ України від 22.01.2001 №47
(iз змінами)

Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат
електроенергії
(1 клас напруги, 35кВ та вище), в.о.

0,0117

(2 клас напруги, менш 35кВ ), в.о.

0,0323

Постанова НКРЕКП від 10.03.2016
№ 308

Тариф на передачу електричної енергiї (без ПДВ)
(1 клас напруги, 35кВ та вище), грн/МВтг

11,42

(2 клас напруги, менш 35кВ ), грн/МВтг

60,04

Тариф на постачання електричної енергiї
(1 група споживачів), грн/МВтг

1,40

(2 група споживачів), грн/МВтг

7,01

Постанова НКРЕ України
від 28.04.2016 р. № 750

Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» на всі операції з продажу електроенергії
встановлюється ПДВ у розмірі 20 %.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Калинович Наталію Василівну, 25.02.1978 року
народження, останнє відоме місце проживання якої
за адресою: вул. Шолом-Алейхема, 16/5, м. Чернівці
як відповідача у судове засідання по цивільній справі
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Калинович Наталії Василівни про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 13 липня 2016 року
о 09 год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого районного суду, розташованого за адресою: м. Чернівці,
вул. Головна, 105, каб. № 2.
У разі вашої неявки в судове засідання, справу
буде розглянуто за вашої відсутності.
Суддя Заботін В. В.
Суддя І. В. Іщенко

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Левченка Дмитра Юрійовича та Романенка Вадима Миколайовича як відповідачів в судове засідання
для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/769/16-ц (провадження № 2/420/462/16) за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Левченка Дмитра
Юрійовича та Романенка Вадима Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 05 липня 2016 року о 09 годині 00 хвилин
(резервна дата судового засідання 07 липня 2016 року
о 09 годині 00 хвилин) в приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» про
стягнення заборгованості.
Відповідачка Просвіркіна Наталія Леонідівна,
07.11.1973 року народження, яка зареєстрована за адресою: 86783, м. Зугрес, вул. Алехновича, буд. 27 Донецької області, номер справи 227/2214/16-ц,
викликається на 26 липня 2016 року о 09.00 годині до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для
участі у розгляді справи.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття вона повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності на підставі наявних у ній доказів і буде ухвалено заочне рішення.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» про
стягнення заборгованості.
Відповідач Анищенко Дмитро Федорович, 23.05.1981
року народження, який зареєстрований за адресою:
86703, м. Харцизьк, вул. Пугачова, буд. 49 Донецької області, номер справи 227/2149/16-ц, викликається на 22
липня 2016 року о 09.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді
справи.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності на підставі наявних
у ній доказів і буде ухвалено заочне рішення.

Суддя Мавроді Р. Ф.

Суддя Мавроді Р. Ф.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/3594/16-ц за позовом Кравець Анастасії Олександрівни до Стельмаченка Дмитра Миколайовича,
третя особа: Орган опіки та піклування ВК Бердянської міської ради про надання дозволу на зміну реєстрації дітей за місцем проживання матері без
згоди батька. Судовий розгляд справи призначено
на 25 липня 2016 року о 08 год. 15 хв. в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 501, тел. (код 06153) 3-63-75.
Суддя Петягін В. В.
Суд викликає Стельмаченка Дмитра Миколайовича як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
Суддя Н. З. Полтавець розглядатиметься за наявними матеріалами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Тимохіної Тетяни Леонідівни до Еліва Ахмеда Ібрагіма, третя особа:
Виконавчий комітет Соледарської міської ради, про виключення відомостей про батька з актового запису про
народження дитини, встановлення батьківства, внесення
змін до актового запису про народження дитини.
Відповідач по справі Еліва Ахмед Ібрагім, що проживає за адресою: 84545, Донецька область, м. Соледар,
вул. Носова, буд. 1, кв. 34, викликається до суду на
12.07.2016 р. на 11.30 год. за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 210 для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута в його відсутність.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Григоріченко Анжелу Олегівну (останнє відоме місце проживання: Полтавська
область, місто Кременчук, вулиця Приходька, будинок 113) як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Григоріченко Анжели Олегівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 05 липня 2016 року
о 13 годині 15 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна
(Троїцька), 37/49.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача справу буде розглянуто за її відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Ю. О. Бондар
Суддя Зоріна Д. О.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Кравченка Олександра Валентиновича, Єременко
Ніну Федорівну, Кравченко Світлану Анатоліївну, Сухарникову Олесю Олександрівну як відповідачів у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/25/16-ц
(Провадження № 2/420/267/16) за позовом ПАТ «Банк
Форум» до Кравченка Олександра Валентиновича, Єременко Ніни Федорівни, Кравченко Світлани Анатоліївни,
Сухарникової Олесі Олександрівни про звернення стягнення на предмет іпотеки, яке відбудеться 07 липня 2016
року о 13 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання
11 липня 2016 року о 13 год. 00 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.

• Втрачені Державний акт на право власності серія ЯЖ № 679331 від 19.09.2008 р. на ім’я Дідковський
Володимир Іванович / кадастровий номер 3220881300:04:001:2741/ та Договір купівлі-продажу, посвідчений Кузьміченком А. П., приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської
області 07.07.2010 р. за реєстровим № 644, вважати недійсними.
• Втрачені Державний акт на право власності серія ЯЖ № 679335 від 19.09.2008 р.на ім’я Назаренко Валентина Іванівна / кадастровий номер 3220881300:04:001:2740/ та Договір купівлі-продажу, посвідчений
Кузьміченком А. П., приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області 07.07.2010 р. за реєстровим № 639, вважати недійсними.
• Втрачені Державний акт на право власності серія ЯЖ № 679334 від 19.09.2008 р.на ім’я Моргулець
Юлія Анатоліївна / кадастровий номер 3220881300:04:001:2739/ та Договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений Кузьміченком А. П., приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального
округу Київської області 07.07.2010 р. за реєстровим № 634, вважати недійсними.
• Втрачені Державний акт на право власності серія ЯЖ № 679330 від 19.09.2008 р. на ім’я Дідковська
Тетяна Петрівна / кадастровий номер 3220881300:04:001:2738/ та Договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений Кузьміченком А. П., приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального
округу Київської області 07.07.2010 р. за реєстровим № 629, вважати недійсними.
• Втрачені Державний акт на право власності серія ЯЖ № 679329 від 19.09.2008 р. на ім’я Дідковська
Галина Володимирівна / кадастровий номер 3220881300:04:001:2737/ та Договір купівлі-продажу земельної
ділянки, посвідчений Кузьміченком А. П., приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального
округу Київської області 07.07.2010 р. за реєстровим № 624, вважати недійсними.
• Втрачені Державний акт на право власності серія ЯЖ № 679332 від 19.09.2008 р.на ім’я Король Галина
Трофимівна / кадастровий номер 3220881300:04:001:2736/ та Договір купівлі-продажу земельної ділянки,
посвідчений Кузьміченком А. П., приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу
Київської області 07.07.2010 р. за реєстровим № 619, вважати недійсними.
• Втрачені Державний акт на право власності серія ЯЖ № 679333 від 19.09.2008 р. на ім’я Купрієць Владислав Володимирович / кадастровий номер 3220881300:04:001:2735/ та Договір купівлі-продажу земельної ділянки, посвідчений Кузьміченком А. П., приватним нотаріусом Бориспільського районного
нотаріального округу Київської області 07.07.2010 р. за реєстровим № 614, вважати недійсними.
• Втрачені Державний акт на право власності серія ЯЖ № 679336 від 19.09.2008 р., на ім’я Соколова
Оксана Олександрівна /кадастровий номер 3220881300:04:001:2734/ та Договір купівлі-продажу земельної
ділянки, посвідчений Кузьміченком А. П., приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального
округу Київської області 07.07.2010 р. за реєстровим № 609, вважати недійсними.
Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу
227/2251/16-ц за позовом Будьонної Валентини Євгенівни до Будьонного Олександра Івановича про розірвання шлюбу.
Відповідач Будьонний Олександр Іванович,
21.05.1985 року народження, викликається на 22
липня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі
у розгляді справи.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність, на підставі наявних у справі доказів буде ухвалено заочне
рішення.
Суддя Мавроді Р. Ф.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що цивільна
справа за апеляційною скаргою Сакалюка Дмитра Васильовича, який діє від імені та в інтересах Врублевської Анни Володимирівни на рішення Солом’янського районного суду м.
Києва від 16 лютого 2016 року в цивільній справі за позовом
Камінської А. В. до Врублевської А. В., Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «НАСТА» про
відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної
дорожньо-транспортною пригодою, призначена до розгляду
в приміщенні Апеляційного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вулиця Солом’янська, 2А о 09 годині 50 хвилин 21
липня 2016 року.
В судове засідання викликається Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «НАСТА»: 01001,
м. Київ, вул. Володимирська, 5-Б.
З опублікуванням оголошення про виклик особи вважаються повідомленими про час, день та дату судового засідання.

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

Суддя Н. О. Прокопчук

14

УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

оголошення
Ліквідатор Шиман Євген Олександрович, діючи на підставі постанови господарського суду Київської області від 19.11.2014 року в справі № 911/4604/14 та ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», оголошує конкурс для визначення організатора аукціону для
продажу майна підприємства - боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземною інвестицією «Адеф - Україна», місцезнаходження якого: Київська область, місто Буча, вулиця Кірова, 2-Ж (код
ЄДРПОУ 22928599).
Умови проведення конкурсу: відповідно до вимог ст. 49 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», до участі в конкурсі допускаються фізичні або юридичні особи, що
мають ліцензію на проведення торгів, достатній, але не менш як п’ять років, досвід проведення аукціонів.
Для участі в конкурсі претендент подає ліквідатору Шиману Є. О. такі документи: заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів (місцезнаходження, телефон, телефакс, електронна
пошта, інші засоби зв’язку) форми власності та статусу підприємства (організації), складу керівництва
(прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників, спеціалізації претендента, який виявив бажання брати
участь у конкурсі, а також найменшу суму винагороди; копії установчого документа (статуту або засновницького договору), свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчені
підписом керівника та печаткою учасника конкурсу; копію договору про організацію продажу майна; копію
балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік, засвідчені підписом та печаткою керівника;
документ, що підтверджує наявність мережі філій по Україні, копія положення про філію (місцезнаходження, телефони, ПІБ директора); інформацію про наявність власного видання загальнодержавного розповсюдження. Організатором аукціону не може бути зацікавлена особа стосовно боржника, кредиторів та
замовника аукціону.
Конкурсні пропозиції приймаються протягом десяти днів з дня публікації оголошення.
Пропозиції мають бути направлені на адресу для поштової кореспонденції: 03039, м. Київ, проспект Червонозоряний, 119 х, оф. 45. Тел. для довідок: (097) 363-25-93. Замовник аукціону ліквідатор ТОВ з II «Адеф
- Україна» Шиман Є.О.
Романівський районний суд Житомирської області
викликає як відповідача Симоненка Олега Миколайовича в судове засідання для розгляду цивільної справи
№ 290/494/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Симоненка
Олега
Миколайовича
про
стягнення
заборгованості, яке відбудеться 08 вересня 2016 року о
09.00 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної Сотні,
86, Житомирської області, зал судових засідань № 1.
У разі неявки відповідача Симоненка О. М. в судове
засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Дідуха Івана Дмитровича як відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за договором кредиту.
Судове засідання відбудеться 08.08.2016 року о
10.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.
У разі неявки відповідача слухання справи відбуватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює відповідачу обов’язок повідомлення про причини
неявки.
Суддя В. П. Кравчук
Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі № 2-773/16 за позовом Каленського Петра
Дмитровича до Мелікова Георгія Сергійовича, Мелікової
Анаіт Климівни про визнання недійсними договорів дарування нерухомого майна викликає до суду як відповідачів Мелікова Георгія Сергійовича, Мелікову Анаіт
Климівну на 11 липня 2016 року о 14.30 год.
Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Болобана В. Г. в приміщенні суду, що розташоване за
адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.
В разі неявки відповідачів справа буде розглянута у
їх відсутність на підставі наявних у справі доказів.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду
Київської області перебуває цивільна справа за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Білого Олега Валентиновича про
стягнення заборгованості.
Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 10.00
год. 27 липня 2016 р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 6.
У зв’язку з розглядом даної справи суд викликає як
відповідача Білого Олега Валентиновича, 22.01.1968 р.н.
Одночасно повідомляємо, що у випадку неявки в судове засідання на вказаний вище час, справа буде розглянута у відсутність відповідача на підставі наданих
позивачем доказів.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Кливняка Сергія Сергійовича у судове засідання як
відповідача у справі за позовом Нєстєрової Сусанни Рустамівни про визнання недійсним державної реєстрації земельної ділянки та визнання права власності на землю, усунення
перешкод в її користуванні, яке призначено на 7 липня 2016
року об 11 год. і відбудеться за адресою: м. Васильків, Київська область, вул. Шевченка, 8, суддя Корнієнко С. В.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних причин, судове засідання буде проведено у вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК України з
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Дістель Павла Геннадійовича до Дістель Марії про розірвання шлюбу викликає до суду за адресою: Київська область, смт
Бородянка, вул. Центральна, 315 Дістель Марію, яка
проживає за останньою відомою адресою: вул. Гагаріна, 52, сел. Клавдієве Бородянського району Київської області, 07850, як відповідача на 14 липня
2016 року на 16 годин 00 хвилин.
У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Д. Унятицький

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Черткової Н. І. знаходяться цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості: № 310/2990/16-ц до
Неспанової Ніни Мифодіївни; 310/3506/16-ц до Толмачової
Олени Володимирівни.
Розгляд справ призначено на 12.07.2016 року на 10.00,
10.30 годину в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.
401, Запорізької області, суддя Черткова Н. І., тел. 3-61-94.
Суд викликає як відповідачів Неспанову Ніну Мифодіївну
на 10.00 годину; Толмачову Олену Володимирівну на 10.30
годину.
У разі неявки відповідачів, справи будуть розглянуті за
наявними в них матеріалами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Передерій Олега Олександровича про
стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Передерій Олег Олександрович, останнє
відоме суду місцезнаходження: 84500, Донецька область, Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Ямська (Артема), буд. 51, викликається на 20 липня 2016 р. о 09 год. 30 хв. до суду (каб. № 203)
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов
та докази. У випадку неможливості прибуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя В. В. Журавський

Суддя Дубовик Р. Є.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,

лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо- справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гаєвської справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Откідач Сер- № 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Ромашової Г. А. про стягнення заборгованості за кредитним
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Головатюка Миколи Марії Олександрівни про стягнення заборгованості. Від- гія Вікторовича про стягнення заборгованості. Відпові- договором. Відповідачка у цивільній справі № 233/2004/16-ц Роповідачка у справі Гаєвська Марія Олександрівна (місце дач у справі Откідач Сергій Вікторович (місце реєстрації:

Степановича про стягнення заборгованості викликає реєстрації за адресою: 86414, Донецька обл., м. Єна- 86420, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Комуністична, машова Ганна Аликівна, 13.07.1980 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Героїв Сталінграда, буд.

кієве, вул. Завенягіна, 1) викликається на 06 липня 2016 буд. 19, кв. 36) викликається на 06 липня 2016 року о
як відповідача Головатюка Миколу Степановича у су- року о 15.00 годині до суду, каб. № 308, для участі у роз- 15.15 годині до суду, каб № 308, для участі у розгляді 1А, кв. 13, викликається у судове засідання на 08.15 год. 08
липня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться
справи по суті.
дове засідання на 05.07.2016 на 10 год. 00 хв. та по- гляді справи по суті.
в приміщенні суду (корп. № 2, каб. № 16).
Відповідачці пропонується надати свої заперечення

Відповідачу пропонується надати свої заперечення

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-

відомляє, що в разі неявки справа буде розглянута щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові- щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна подачка повинна повідомити суд про причини неявки, повинен повідомити суд про причини неявки, інакше відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
за його відсутності.
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Ул’яновська О. В.

Суддя С. П. Букрєй

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідачів Колесникову Олену Анатоліївну, Колесникову Оксану Іванівну для участі в цивільній справі
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яка відбудеться 22
липня 2016 року о 08.30 годині у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.
З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слухання справи.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ Донецької області, вул. Добровольського, б. 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Жидкевич Галини Іванівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідачка у
справі Жидкевич Галина Іванівна, яка зареєстрована за адресою: м. Горлівка, вул. Міллерівська, б. 17, кв. 94, викликається на 4 липня 2016 року на 08.45 годину до
Слов’янського міськрайонного суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неявки відповідачка повинна
повідомити суд про причини, інакше справа буде розглянута
у її відсутність.

Суддя В. А. Карягіна

Теплицький районний суд Вінницької області
(23800, смт Теплик, вул. Івана Франка, 26) викликає
як відповідача Назаренка Василя Миколайовича у
цивільній справі № 144/643/16-ц за позовом ТОВ
«Продовольча компанія «Зоря Поділля» до Назаренка В.М. про визнання правочину недійсним, в судове засідання, яке відбудеться 14 липня 2016 року
о 14 год. в приміщенні суду.
Суддя Задорожна Л. І.

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду Київської області знаходиться цивільна справа
№ 359/1455/16-ц, 2/359/934/2016 за позовом ПАТ
«Дельта банк» до Ховратової Юлії Андріївни, Ховратова Андрія Федоровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд вищезазначеної справи призначено на
09.00 год. 6 вересня 2016 р. за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, каб. №7.
У зв’язку з цим суд викликає відповідача Ховратова Андрія Федоровича, останнє відоме місце реєстрації за адресою: Київська область, Бориспільський
р-н, с. Петровське, вул. Сливова, 1, у судове засідання на вищезазначений час та день.
В разі неявки в судове засідання відповідача, суд
прийме рішення на підставі наданих позивачем доказів.
Суддя В. М. Саган

справа буде розглянута за його відсутності.

розглянута за її відсутності.

Суддя С. П. Букрєй

Суддя Т. О. Мартишева

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Малкіну Ірину Олексіївну,
23.06.1957 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.30 годину 14 липня 2016 року, для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Малкіної Ірини Олексіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.
Суддя Алексєєнко І. П.

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до
Ярини Юрія Васильовича про стягнення боргу за
кредитним договором.
У зв’язку з цим суд викликає Ярину Юрія Васильовича у судове засідання, що відбудеться о 16 годині
30 хвилин 7 липня 2016 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Небесної Сотні, 10, каб. № 7.
Суддя Борець Є. О.

Калуським міськрайонним судом Івано-Франківської області (вул. Молодіжна, 10, м. Калуш, Івано-Франківська область, 77300, суддя Сухарник І. І.) в судове засідання,
призначене о 09 год. 00 хв. 05 липня 2016 року, як відповідач викликається: Надольський Орест Омельянович, який
зареєстрований в с. Довжка, Калуський район, Івано-Франківська область, у справі за позовом Надольського Ярослава
Омельяновича до Надольського Ореста Омельяновича, Надольського Андрія Омельяновича, Надольського Володимира Омельяновича про визнання права власності на
спадкове майно.
Пропонується подати всі докази по справі. В разі неявки
в судове засідання розгляд справи відбудеться за відсутності відповідачів. Про причини неявки відповідачі зобов’язані повідомити суд.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє Золотькова Сергія Едуардовича про те, що
судом у судовому засіданні об 11 годині 20 хвилин 05
липня 2016 р. буде розглядатися цивільна справа
№ 203/2041/2016-ц за позовом Низової О. С. до Золотькова С. Е. про розірвання шлюбу, суддя Католікян М. О.
Вам необхідно з’явитись у зазначений час у Кіровський
районний суд м. Дніпропетровська, пр. Пушкіна, буд. 29,
каб. 9, для участі у розгляді цивільної справи особисто,
або направити до суду свого представника з належним
чином оформленою довіреністю, у разі неявки справу
буде розглянуто у вашу відсутність з ухваленням заочного рішення.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 08 серпня 2016 року о 15-30 годині буде проведено судове засідання у цивільній справі № 310/2353/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
БАНК РОЗВИТКУ» до Літовченко Ірини Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суд викликає Літовченко Ірину Миколаївну як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в судове засідання судове засідання
буде проведене за наявними матеріалами.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає:
- Лімба Дмитра Валерійовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/6894/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до Лімба Дмитра Валерійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 11 липня 2016 року о 10.30 год.;
- Ковтуна Володимира Миколайовича, Ковтун Тетяну
Едуардівну як відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 426/6729/15-ц за позовом ПАТ «ДЕЛЬТА
БАНК» до Ковтуна B. M., Ковтун Т. Е. про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться
11 липня 2016 року о 09.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, 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 Гордієнка Андрія
Васильовича до Азарова Сергія Миколайовича, Стазілової
Вікторії Володимирівни, Азарова Михайла Сергійовича, Семейко Лілії Петрівни про виселення.
Відповідачі: Азаров Сергій Миколайович, Стазілова Вікторія Володимирівна, Азаров Михайло Сергійович, Семейко
Лілія Петрівна, які зареєстровані за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, б-р Шевченка, 301, кв. 90, викликаються для участі у розгляді справи, яка відбудеться 15
серпня 2016 року о 15.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Л. М. Осіпенко

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як відповідача Бетських Дмитра
Євгеновича у цивільній справі № 522/7219/16-ц за позовом Бетських Юлії Андріївни до Бетських
Дмитра Євгеновича про стягнення неустойки за прострочення сплати аліментів та позбавлення батьківських прав, за участі Органу опіки та піклування Приморської районної адміністрації Одеської міської ради.
Судове засідання відбудеться 12 липня 2016 року о 12:15 годині у залі судових засідань № 223
суду за адресою: м. Одеса вул. Балківська, 33. В разі неявки відповідача у судове засідання суд розглядатиме справу за його відсутністю, а також суд зобов’язує повідомити про причини такої неявки.

Суддя С. О. Погрібний

Суддя З. П. Пустовіт

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа №310/2736/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Данько Валентини Михайлівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 11.07.2016 р. о 15
годині 00 хвилин у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя
Троценко Т. А., тел. (06153) 3-55-31.
Суд викликає Данько Валентину Михайлівну як
відповідача. Явка відповідача до суду обов’язкова. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за
Суддя Васильченко О. Г. наявними матеріалами.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Літачевську
Тетяну Вікторівну, 08.06.1970 р.н. (останнє відоме місце реєстрації: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 4/68) у судове засідання з розгляду цивільної справи
за позовом Літачевського Євгена Сергійовича до Літачевської Тетяни Вікторівни про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 11.08.2016 року о 08 годині 30 хвилин 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.

Втрачені документи на гідроцикл BRP
RXP XRS 260hp, а саме: Свідоцтво про
право власності та Свідоцтво про право
плавання під Державним Прапором України, з бортовим номером UA 4154 KV,
що належать Єрьоменку Костянтину ВікСуддя Г. Д. Скочій торовичу, вважати недійсними.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Ленінський районний суд м. Харкова викликає на
судове засідання як відповідача Канджо Ясер Хадж
Джалабі по справі за позовом Канджо Оксани Леонідівни до Канджо Ясер Хадж Джалабі, ПАТ «Дельта
Банк»; третя особа: Департамент державної реєстрації про витребування майна із чужого незаконного
володіння, що відбудеться у приміщенні суду
(м. Харків, вул. Полтавський шлях, 20, каб. 7)
21.07.2016 р. о 10.30 год. У разі неявки відповідача
Канджо Ясер Хадж Джалабі на судове засідання слухання справи буде проведено за його відсутності.
Суддя А. В. Сватіков

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/3619/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Островської Альони Євгенівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 22 липня 2016 року о 08 год. 45 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64,
каб. 501, тел. (код 06153) 3-63-75.
Суд викликає Островську Альону Євгенівну 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
№310/3617/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Данилюк Наталі Іванівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 22 липня 2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64,
каб. 501, тел. (код 06153) 3-63-75.Суд викликає Данилюк
Наталю Іванівну 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
№310/3629/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Шайтанова Ігоря Дмитровича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 22 липня 2016 року о 09 год. 15 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64,
каб. 501, тел. (код 06153) 3-63-75.
Суд викликає Шайтанова Ігоря Дмитровича як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя Петягін В. В.

Суддя Петягін В. В.

Суддя Петягін В. В.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області викликає відповідача Чегодаєва Олексія
Леонідовича, останнє відоме місце проживання:
м. Прилуки, вул. Гвардійська, буд. 88\2, кв. 41, в судове засідання на 08 год. 00 хв. 14 липня 2016 року
за адресою: м.Прилуки, вул. Котляревського, 62,
каб. 16, суддя Циганко М. О., за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Чегодаєва Олексія Леонідовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області викликає відповідача Дубовку Михайла Миколайовича, останнє відоме місце проживання:
Прилуцький р-н, с. Дубнівщина, вул. Мороза, буд.
30, в судове засідання на 12 год. 00 хв. 12 липня
2016 року за адресою: м. Прилуки, вул. Котляревського, 62, зал №10, суддя Ільченко О. І., за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дубовки Михайла Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Полухіна Максима Володимировича
викликають в судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Полухіна Максима Володимировича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 11 липня 2016 року
о 16 годині 30 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 17.
У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя М. Б. Баличева

Дарницький районний суд м. Києва викликає Сафіна
Олександра Юрійовича, 20.07.1966 р.н., місце реєстрації
якого по м. Києву та Київській області не встановлено,
останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Бахчисарай, 7-й мікр-н, ДІЛ. 284, як відповідача по цивільній
справі за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Сафіна
Олександра Юрійовича про стягнення заборгованості,
яке відбудеться під головуванням судді Коренюк А. М.
о 14 год. 30 хв. 6 липня 2016 року за адресою: м. Київ,
вул. Севастопольська, 14, зал 27.
З опублікуванням оголошення відповідач Сафін Олександр Юрійович вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи.

Кузнецовський міський суд Рівненської області викликає
Бельського Юрія Івановича (останнє відоме місце проживання: с. Каменка, Кам’янсько-Дніпровський р-н, Запорізька
обл.) як відповідача в цивільній справі №565/14/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні
ініціативи» до Терехова Максима Анатолійовича, Бельського
Юрія Івановича, Терехової Тамари Василівни про стягнення
заборгованості, що призначена до розгляду на 15 липня
2016 року о 09 год. 10 хв. у приміщенні Кузнецовського міського суду Рівненської області за адресою: 34400, Рівненська область, м. Вараш, м-н Будівельників, 3. У разі неявки
відповідача Бельського Ю. І. в судове засідання, справа буде
розглянута в його відсутність на підставі наявних доказів.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом
Стаднік Галини Тимофіївни до Стрелкова Василя Івановича про
визнання права власності. Відповідач Стрелков В. І., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Ватутіна, 18/23, викликається
на 09.08.2016 р. о 13.00 год. до суду для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача до суду він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду справи і у разі
неявки до суду, справа може бути розглянута за його відсутності.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Москаленка Олексія Анатолійовича на рішення Святошинського районного суду м.
Києва від 10 березня 2016 року по справі за позовом
Нахметова Анвер Алігардаш огли до Москаленка
Олексія Анатолійовича про стягнення боргу за розпискою відбудеться в приміщенні Апеляційного суду
м. Києва (вул. Солом’янська, 2а) 25 серпня 2016
року о 10 годині 50 хвилин.
У випадку явки, при собі мати паспорт або інший
документ, що посвідчує особу.
Суддя Владимирська І. М.
Суддя T. A. Семенюк

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове
засідання відповідачів: Бруснікіна Геннадія Геннадійовича, Бруснікіну Олену Миколаївну в справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості.
Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 5 липня 2016 р.
о 15.05 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за їхньою відсутністю.

Суддя Малков В. В.
Оболонський районний суд м. Києва викликає Паняєва Петра Васильовича, Паняєву Надію Миколаївну як
відповідачів по цивільній справі № 2/756/2799/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Паняєва Петра Васильовича, Паняєвої Надії
Миколаївни про стягнення заборгованості на 5 липня
2016 р. о 09.15 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 24,
суддя Шумейко О. І.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове засідання, справа буде розглянута за
вашої відсутності за наявними в ній доказами відповідно
до ст. 169 ЦПК України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Момота Олександра Івановича, Момот Ірину Геннадіївну як
відповідачів по цивільній справі № 2/756/2976/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Момота Олександра Івановича, Момот Ірини
Геннадіївни про стягнення заборгованості на 5 липня
2016 р. о 09.30 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 24,
суддя Шумейко О. І.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове засідання, справа буде розглянута за
вашої відсутності за наявними в ній доказами відповідно
до ст. 169 ЦПК України.

Першотравневий районний суд Донецької області (87400,
смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравневого району
Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Лойка Бориса Васильовича (місце
реєстрації та проживання відповідача Лойка Б. В. невідоме)
про стягнення заборгованості.
Відповідач викликається на 5 липня 2016 року о 10.00
год. у Першотравневий районний суд, кабінет № 2, для
участі у справі по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову, докази до 5 липня 2016 року. У випадку неприбуття
відповідача він повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Попаснянський районний суд Луганської області повідомляє, що 1 жовтня 2015 року Попаснянським
районним судом Луганської області було ухвалено заочне
рішення по цивільній справі № 425/1058/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський
банк розвитку» до Тараніка Євгена Володимировича, Тараника Володимира Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду
Луганської області шляхом подання апеляційної скарги
через Попаснянський районний суд протягом десяти
днів з дня опублікування оголошення.

Суддя Н. М. Топузова

Голова суду І. В. Лизенко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове
засідання відповідача Зубенка Сергія Олександровича у
справі за позовом Зубенко Наталі Анатоліївни про розірвання шлюбу.
Останнє місце проживання відповідача: вул. Шахтинська, буд. 14, м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 11 липня 2016 р. о
08.45 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.
У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Клєвцова Миколу Олександровича,
23.08.1966 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 15 годину 00 хвилин 12 липня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/733/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Клєвцова
Миколи Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Агамірзоєва Ільгара Фархад огли,
16.08.1983 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 15 годину 15 хвилин 12 липня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/735/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Агамірзоєва Ільгара Фархад огли про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Гусєва Євгенія Леонідовича, 25.09.1987
р.н., у судове засідання, яке призначене на 15 годину
30 хвилин 12 липня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/730/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Гусєва Євгенія
Леонідовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю. М.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Мукоїда Миколу Миколайовича, що 8 липня 2016
року о 10 год. 40 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул.
М. Кривоноса, 25, каб. 20, відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом Мукоїд Анастасії
Дмитрівни до Мукоїда Миколи Миколайовича як відповідача про стягнення аліментів.
При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.
Суддя Л. В. Шевченко

Ємільчинський районний суд Житомирської області викликає відповідачку Кільницьку Олену Леонідівну в цивільній справі за позовом ТОВ
«Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Кільницької Олени Леонідівни про
стягнення заборгованості в судове засідання, яке
відбудеться 10 серпня 2016 року о 09 годині 30 хвилин за адресою: Житомирська область, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності Кільницької Олени Леонідівни.
Суддя В. А. Гресько

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідачів у судове засідання Арбузова Ігоря Володимировича, Прокуду Наталію Володимирівну по справі
№ 433/833/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» до Арбузова Ігоря Володимировича, Прокуди Наталії Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Засідання відбудеться 26 липня 2016 року о 15 год.
00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5а.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Артемівський міськрайонний суд Луганської області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Рябчикова Сергія
Сергійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Рябчиков Сергій Сергійович, зареєстрований за адресою: м. Єнакієве, вул. Врожайна,
32, викликається на 07 липня 2016 року на 10 годину 00
хвилин до суду 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 у його відсутність.

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Суддя Т. В. Давидовська

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Мульової Олесі Юріївни до
Радченка Михайла Віталійовича, третя особа: Районна
адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району про позбавлення батьківських прав.
Відповідач Радченко М. В. викликається до каб. № 6
суду на 05 липня 2016 року на 10 годину 00 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Томчаковської Любові Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка по справі Томчаковська Любов Вікторівна, що
проживає за адресою: 86391, Донецька область, м. Жданівка,
вул. Шкільна, 24/6, викликається до суду на 07.07.2016 р. на
11.30 год. за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5. каб. 210 для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Чиженкова Олександра Сергійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Чиженков Олександр Сергійович, що
мешкає за адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул. Галана, 17, викликається на 11.30 годину 14 липня 2016 року до
суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Мисник Олени Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у справі Мисник Олена Миколаївна, що мешкає
за адресою: м. Вуглегірськ Бахмутського району Донецької області, вул. Некрасова, 16, кв. 2, викликається на 12.30 годину 14
липня 2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Суддя Н. З. Полтавець

Суддя О. М. Павленко

Суддя О. М. Павленко

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул.
Володимирська, 15) викликає в судове засідання як
відповідача Задою Ю. Г. на 11 год. 15 хв. 06 липня
2016 року для участі у справі за позовом Києво-Святошинської місцевої прокуратури в інтересах ДП
«ДСВ ІФРГ НАН України» до Глевахівської селищної
ради Васильківського району Київської області,
Задої Ю. Г. про визнання незаконним та скасування
рішення селищної ради, визнання недійсним державного акта та витребування земельної ділянки.
Адреса суду: м. Київ, Володимирська, 15.
Суддя Голуб С. А.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що Кравченко Олександр Павлович викликається в судове засідання, яке відбудеться 05.07.2016 року
об 11.30 годині (м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, каб. 2)
як відповідача по цивільній справі № 363/1485/16-ц за
позовом Корбетт Людмили Юріївни в інтересах неповнолітніх дітей Елізабет Єлізавети Кравченко, Олексія Алекса
Кравченка до Кравченка Олександра Павловича, третя
особа: Служба у справах дітей, сім’ї Вишгородської
районної державної адміністрації про позбавлення батьківських прав.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за наявними матеріалами в справі.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Васютінського Антона Олеговича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Васютінський Антон Олегович, що мешкає за адресою: м. Єнакієве Донецької області, пр. Леніна, 94,
кв. 11, викликається на 12.00 годину 14 липня 2016 року до
суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Пилипка Павла Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Пилипко Павло Володимирович, що
мешкає за адресою: м. Жданівка Донецької області, вул. 24/34,
буд. 4, кв. 20, викликається об 11.00 годині 14 липня 2016 року
до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. Д. Рудюк

Суддя О. М. Павленко

Суддя О. М. Павленко

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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фотофакт
ДАНИНА ЧАСУ. Надзвичайне місце заховалося серед піщаних дюн Тотторі в
Японії. Музей, експонатами
якого є авторські скульптури
з піску, поспішають відвідати
безліч туристів з усього світу.
А поспішити варто, адже всі
представлені в Піщаному музеї роботи недовговічні, їх
безжально руйнують час і вітер. Можливо, тому тематика
витворів завжди актуальна.
Ось і нещодавно директор
музею Кацушико Чаен створив композицію, присвячену
майбутнім Олімпійським іграм у Ріо-де-Жанейро. Колись вона стане історією, як і
самі змагання…

Кличко і Ф’юрі визначать сильнішого
у жовтні?
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
МАТЧ-РЕВАНШ. Як відомо,
запланований на 9 липня поєдинок Володимира Кличка і Тайсона Ф’юрі перенесли через травму британського боксера. Утім,
дату матчу-реваншу ще остаточно не визначено. Раніше кілька
зарубіжних інформаційних порталів поширили інформацію,
що бій відбудеться 29 жовтня.
Однак тренер Тайсона Пітер
Ф’юрі вважає, що боксери зустрінуться вже наприкінці вересня
або на початку жовтня.
Щоправда, поєдинок може й
зовсім не відбутися, адже чемпіон світу в суперважкій вазі за
версіями WBA і WBO Тайсон

Ф’юрі замішаний у скандалі: у
допінг-пробах британця, які в
нього взяли в лютому-березні
2015 року, знайдено сліди забороненого препарату нандролону
— це анаболічний стероїд.
Тести проводило Британське
антидопінгове агентство. Боксер
ще торік у вересні перед боєм з
Володимиром Кличком давав
пояснення щодо цього. Нині офіційні особи призначили додаткове розслідування, ймовірно
Ф’юрі знову викличуть для пояснень.
Якщо британця звинуватять у
вживанні допінгу, його можуть
позбавити чемпіонських поясів і
дискваліфікувати. Та це зовсім
не до вподоби нашому боксерові
Володимиру Кличку, який се-

рйозно готується до матчу-реваншу і хоче з’ясування стосунків саме в ринзі.
Днями екс-чемпіон світу Володимир Кличко заявив, що повернути собі титули для нього не головне в реванші з Тайсоном
Ф’юрі.
«Річ не в поясах, вони вторинні. А в людині, яка записала у
твій список боїв поразку, — безпосередньо в Тайсоні Ф’юрі. Мене переповнюють емоції, і мені
це подобається. Дуже хочу поквитатися з ним саме на його території», — сказав Кличко в інтерв’ю Daily Star.
При цьому українського боксера непокоїть те, що він втратив
відразу всі титули. «Я поважаю
боксерські організації. Та водно-

час пригнічує те, що ти роками
збираєш ці пояси, проводиш тривалі переговори, бо організація
будь-якого об’єднавчого бою —
це дуже складний процес; ти ставиш ці пояси на кін, а потім
«бум» — і хтось забирає їх собі.
Коли втратив титули, було цікаво спостерігати. Адже щойно
кухар переступає за поріг кухні,
як щури починають танцювати
на столі. Тепер стало значно цікавіше, бо з’явилися інші чемпіони, які вдихнули в бокс море
енергії», — зазначив українець.
Кличко зрадів тому, що пояс
IBF дістався Ентоні Джошуа. А
щодо травми майбутнього суперника зазначив: «Це нічого,
поверну свої пояси на кілька
тижнів пізніше».

Знов Донбасу «Голос» чути в хаті
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ. З
1 липня регіональна філія Національної телекомпанії України
розпочинає мовлення в ефірі радіостанції «Голос Донбасу». Значення події важко переоцінити,
адже обласне радіо у прифронтовій Донеччині не працювало
понад два роки, після того як йо-

го потужності захопили проросійські незаконні збройні формування. І ось тепер завдяки спільним
зусиллям Державного комітету
телебачення та радіомовлення,
Міністерства інформаційної політики та Національної телекомпанії України вдалося запропонувати мешканцям краю «Голос Донбасу».
«Найголовніше, що ми нарешті отримали нагоду відновити ра-

діомовлення, — каже виконавчий директор Донецької філії
НТКУ Віктор Підлісний. — Проте ще залишаються певні перешкоди і тому відразу вийти на
повноцінне FM-мовлення поки
не вдається, і ми змушені починати роботу на ультракоротких
хвилях. Та впевнений, що вже
найближчим часом уся область
почує наші позивні і у FM-діапазоні».

«Голос Донбасу» відтепер працюватиме цілодобово. На хвилях
радіостанції
жителі
краю
зможуть послухати свіжі новини
з усіх куточків області, інформаційно-аналітичні передачі про
реалії та місцеві проблеми, бесіди з цікавими людьми, пізнавальні та музичні програми. Знайти
обласне радіо бажаючі зможуть
не тільки на певній частоті, а й на
окремому сайті.

Закарпатський хор згадав молодість
Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
РЕТРОСПЕКТИВА. Сімдесят років тому свій перший концерт дав Закарпатський народний хор, створений на професійній основі через рік після
входження краю до складу України. Цієї неділі, 70 років потому, перебуваючи у статусі заслуженого академічного, сучасні артисти відтворили перший концерт колективу.
Почали з «розминки». І митці, і багато гостей, одягнувшись
у стилі давноминулих часів
(або й витягнувши зі скрині бабусині чи дідусеві костюми)
прогулювалися Театральною

площею Ужгорода. Серед них
— артисти в образі ужгородського міського голови 1946
року та першого керівника хору відомого фольклориста і музикознавця Петра Милославського.
Вуличне дійство продовжилося у театрі «Бавка». Саме це
приміщення було головною театральною сценою тогочасного
міста, тож для ретроспективи
першого концерту Закарпатського народного хору обрали
саме його.
— Ми віднайшли в архівах
пісенні твори, які виконувалися
в 1946-му, а також окремі танці, зокрема, улюблений глядачами «увиванець», — сказала

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

художній керівник і диригент
колективу Наталія Петій-Потапчук. — У ті часи не було сценічних костюмів, тож виступали
в автентичних. Щоб не порушувати і цієї традиції, попросили
допомоги в Закарпатського музею народної архітектури та
побуту. Тож дякуємо музеєві і,
зокрема, його директорові Габріелі Андял, яка всіляко сприяла нам!
Не було тоді в хору свого оркестру, а лише супровід під
баяни, акордеони. Тож і це відбувалося, як у далекому 1946му. У фойє театру розгорнули
фотовиставку: світлини продемонстрували, яким було давнє
обличчя Ужгорода. Глядачі оз-

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

найомилися і з першою афішею Закарпатського народного хору, костюмами, в яких
виступали тогочасні артисти.
До створення в місті атмосфери, яка відповідала б кінцю
першої половини минулого
століття, долучилася модельна школа Анни Феєр. Завдяки
їй знайшлися капелюшки і вишиванки жіноцтву, елегантні
костюми і краватки чоловікам.
По завершенні «історичного» концерту на площі Фенцика, що поряд із обласною філармонією, відбувся і великий
концерт Закарпатського народного хору, складений із сучасного репертуару цього заслуженого колективу.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 2 ЧЕРВНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+14 +19
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+13 +18
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20

День
+26 +31
+27 +32
+26 +31
+26 +31
+26 +31
+27 +32
+26 +31
+25 +30
+27 +32
+25 +30
+25 +30
+26 +31
+25 +30

Oбласть
Нiч
Черкаська
+15 +20
Кіровоградська +15 +20
Полтавська
+14 +19
Дніпропетровська +15 +20
Одеська
+18 +23
Миколаївська
+18 +23
Херсонська
+18 +23
Запорізька
+16 +21
Харківська
+14 +19
Донецька
+15 +20
Луганська
+14 +19
Крим
+18 +23
Київ
+17 +19

День
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+27 +32
+26 +31
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+28 +30

Укргiдрометцентр

Як Рось фестиваль
«напуває»
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. Фестиваль «Мости над Россю» колись започаткували як спосіб силою мистецтва пробудити громадськість на
захист мальовничої річки Рось та навколишнього середовища від губителів природи. Але з плином років він переріс у справжній мистецько-екологічно-патріотичний конкурс. Ним жваво зацікавилися співаки з трьох областей — Черкаської, Київської та Кіровоградської,
які й представили нещодавно на суд глядачів та журі свої твори.
Першу нагороду за найкращу лірико-патріотичну пісню пам’яті засновника фестивалю Володимира Онищенка вручили ансамблю
«Надвечір’я» з села Вергуни Черкаського району. Всіх підкорила сумна і правдива авторська пісня «Корсунь-Шевченківська битва», яка
закінчується закликом до російських матерів припинити війну. Зачарував своїм
мистецтвом колектив, очолюваний самодіяльним композитором, директором
дитячої
школи
мистецтв
з
м. Мала Виска на Кіровоградщині Петром Лойтрою. Камерний хор, ансамбль,
дует і звучний голос соліста давно припали до душі корсунцям. Два десятиліття композитор підтримує зв’язки з місцевими поетами, написав багато пісень на
їхні вірші. А кращу пісню про Рось заспівав гурт «Інтегро» з Черкас. Диплом І
ступеня журі вручило керівникові Людмилі Гончаренко. Гран-прі заслужено
одержав черкаський чоловічий квартет «Орфей» та Тетяна Куля зі
Шрамківки. Пісні на конкурсі лилися потужною рікою — гарні й мелодійні, як сама Рось. Окрасою гала-концерту стали виступи професійних співаків: уродженця Корсунь-Шевченківщини Олеся Харченка,
народного артиста України, лауреата Шевченківської премії; бандуристки Світлани Мирводи, заслуженої артистки України; Олександра
Дзюби, народного артиста України та членів журі — черкаського тріо
«Барви».
Окрім піснярів, на фестивалі відзначали й тих активістів, які працюють над оздоровленням довкілля.
Таку нагороду з рук голови районної організації Всеукраїнської
екологічної ліги Олександра Майдаченка одержала учасниця «Мостів
над Россю» Ніна Іваненко. Вона дбайливо доглядає, обсаджує квітами джерело, яке напуває півміста. Фестиваль, який відбувся цього
року вже водинадцяте, підтвердив, що джерело народної творчості
справді невичерпне.
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Окрім піснярів,
на фестивалі
відзначали й тих
активістів, які
працюють над
оздоровленням
довкілля.

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори
та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному
центрi «Урядового кур’єра».
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