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На Рівненщині Генпрокурор
та голова СБУ особисто
контролювали гучне
затримання причетних до
видобутку сонячного каменю
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ЦИТАТА ДНЯ

Міністр інфраструктури про приведення системи
електронних сервісів до світового стандарту

До підписаного закону
внесуть зміни
КОМПРОМІС. Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів». Підписання відбулося у присутності народних депутатів,
які представляли різні фракції. Було домовлено, що у проголосований і підписаний Президентом закон згодом внесуть зміни,
які мають захистити і споживачів, і державу.
Президент і депутати домовилися, що зміни до закону, які
невідкладно внесе глава держави, усі фракції підтримають
і проголосують у Верховній Раді в найближчий четвер. Зміни
стосуватимуться чіткого регламентування закону, а саме: одна машина до кінця чинності закону, введення заборони перепродажу та умова, що власник авто має завезти його в Україну особисто.
«Це буде по-чесному з боку влади щодо людей і по-чесному
щодо держави, щодо необхідності фінансувати її видатки в
умовах війни, яка ще триває», — зазначив Петро Порошенко.
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соціально-житлового призначення
було відновлено у Краматорську,
Слов’янську, Миколаївці та Семенівці
за останні два роки
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оголошення
Повістка про виклик

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна
справа за позовом Петренко Олени Володимирівни до Петренка Олексія Володимировича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини.
Відповідач по справі: Петренко Олексій Володимирович (останнє відоме місце проживання: 86193, Донецька область, м. Макіївка, вулиця
Свободи, будинок 3) викликається на 14 липня 2016 року о 08 годині
30 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
Суддя О. В. Неженцева причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626) 66-42-55) знаходиться кримінальне
провадження № 4201405000000473 (справа № 1-кп/243/788/2015) за обвинуваченням
Давиденка Олександра Анатолійовича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 367 ч. 2 КК України.
Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Давиденка Олександра
Анатолійовича, який зареєстрований за адресою: вул. К. Маркса, 23/23, м. Слов’янськ
Донецької області, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 13 липня 2016 року
о 13.00 год. у залі судового засідання № 7.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання
під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд,
призначає дату нового засідання і вживає заходів для забезпечення його прибуття до
суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами
11 та 12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу № 219/3771/16-ц;
2/219/2181/2016 за позовною заявою Орла Володимира Олександровича до Орел
(Віннікової) Катерини Сергіївни, третя особа, що не заявляє самостійних вимог
щодо предмету спору: Орган опіки та піклування Артемівської районної державної
адміністрації Донецької області, про позбавлення батьківських прав.
Відповідачка по справі Орел Катерина Сергіївна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Пушкіна, буд. 75) викликається 14 липня 2016 року на 11 годину 00 хвилин до суду,
каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання
як відповідача Київську в місті Донецьку районну раду у
справі за позовом Бахтара Андрія Сергійовича про визначення додаткового строку на прийняття спадщини.
Останнє місце проживання відповідача: Київський проспект, 28, м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 11 липня 2016 р. о 09.00
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
Суддя Я. В. Татіщева його відсутністю.

Гребінківський районний суд Полтавської області викликає
Христенко Галину Іванівну як відповідача (останнє відоме місце
проживання: пров. Спортивний, 15, кв. 3, м. Гребінка Полтавської області) у справі за позовом Бондар Володимира Івановича
до Христенко Галини Іванівни про визнання договору купівліпродажу нерухомого майна дійсним, визнання права власності
на нерухоме майно.
Судове засідання відбудеться 20 липня 2016 року о 13 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 4.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки у судове засідання.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області
повідомляє Олійник Тетяну Анатоліївну (останнє відоме
місце проживання: Запорізька область, м. Мелітополь, вул.
Комунарів, б. 5) про те, що 19.07.2016 року о 09 годині 00
хвилин в приміщенні Мелітопольського міськрайонного
суду Запорізької області за адресою: м. Мелітополь, вул.
Шмідта, 11 буде слухатись цивільна справа за позовом Митнікова Валерія Анатолійовича до Олійник Тетяни Анатоліївни
про усунення від права спадкування.
З опублікуванням оголошення про виклик Олійник Тетяна
Анатоліївна по справі вважається повідомленою про час та
місце розгляду справи, і у випадку її неявки справа підлягає
розгляду за її відсутності.

Суддя Зимогляд В. В.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає на 11.00 год. 11.07.2016 р. як відповідача
Галятова Олексія Юрійовича по цивільній справі
№ 515/856/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Галятова Олексія Юрійовича про стягнення заборгованості.
Суд пропонує Галятову Олексію Юрійовичу подати
письмові пояснення та всі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідача в судове засідання або
визнання причини неявки неповажною справа може
бути розглянута за його відсутності.
Суддя Семенюк Л. А.

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає на 10.00 год. 11.07.2016 р. як відповідача Вербенка Сергія В’ячеславовича по цивільній справі
№ 515/773/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Вербенка
Сергія В’ячеславовича про стягнення заборгованості.
Суд пропонує Вербенку Сергію В’ячеславовичу подати
письмові пояснення та всі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини неявки неповажною справа може бути
розглянута за його відсутності.

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає на 09.30 год. 11.07.2016 р. як відповідача Котовенка Артема Валерійовича по цивільній справі
№ 515/902/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Котовенка
Артема Валерійовича про стягнення заборгованості.
Суд пропонує Котовенку Артему Валерійовичу подати
письмові пояснення та всі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини неявки неповажною справа може бути
розглянута за його відсутності.

Суддя Семенюк Л. А.

Суддя Семенюк Л. А.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Трофимова
Володимира Михайловича, 27.06.1958 року
народження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Червоностуденчеська,
26б/79, у судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Трофимова В.М. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться в приміщенні
Херсонського міського суду Херсонської області 22.07.2016 року о 13.40 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3
поверх, каб. 303. У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде розглянута
у його відсутність за наявними у справі доказами.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Грибанова
Дмитра Володимировича, 04.04.1984 року
народження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Карбишева, 2/30, у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом «Приватбанк» до Грибанова Дмитра Володимировича про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського
суду Херсонської області 26.07.2016 року о
14.20 годині за адресою: м. Херсон, вул.
Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303. У
разі неявки в судове засідання відповідача
справа буде розглянута у його відсутність за
наявними у справі доказами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовною заявою ТОВ «Бахмут-Енергія» до Чернова Сергія Сергійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Чернов Сергій Сергійович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут,
вул. Тобухіна, 59/65) викликається на
13.07.2016 року на 09.00 годину до суду, каб.
204, для участі в 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.

Суддя С. І. Майдан

Суддя С. І. Майдан

Суддя Медінцева Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Єгельського Сергія Івановича про стягнення заборгованості.
Відповідач: Єгельський Сергій Іванович (останнє
місце реєстрації: 86400, Донецька обл., м. Єнакієве, вул.
Одеська, 9-б) викликається на 18.07.2016 року на 10.00
годину до суду, каб. 204, для участі в розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Медінцева Н. М.

Розглянувши висновки Національного банку України щодо фінансового стану та виконання протягом останніх шести місяців економічних нормативів
банками, уповноваженими обслуговувати поточні рахунки пенсіонерів та одержувачів допомоги, проаналізувавши їхню діяльність з виплати пенсій та
грошової допомоги, додержання чинного законодавства, конкурсна комісія по відбору банків, в яких за
згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги можуть
відкриватися рахунки для виплати пенсій та грошової допомоги, вирішила:
1. Продовжити до 1 січня 2017 року строк дії договорів з такими уповноваженими банками: ПАТ
«АКЦЕНТ-БАНК», ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ПАТ
«МЕГАБАНК», ПАТ «ЮНЕКС БАНК», ПАТ «МОТОРБАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»,
ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК», ПАТ
«БАНК ФОРВАРД».
Рішення прийнято 24 червня 2016 року.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа
за позовом Мантуленко Тетяни Іванівни до
Рикової Зінаїди Андріївни про визнання
особи такою, що втратила право користування жилим будинком та виселення.
Відповідач Рикова З. А. викликається до
каб. № 6 суду на 13 липня 2016 року на 13
годину 30 хвилин для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа буде розглянута у її
відсутності за наявними доказами.

Біловодський районний суд Луганської
області викликає як відповідачів Бойка
Максима Павловича, Шершень Владислава Миколайовича для участі в цивільній
справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним
договором, яка відбудеться 25 липня
2016 року о 09.00 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.
Суддя Бєлоусов А. Є.
Суддя В. А. Карягіна

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідання
на 19 липня 2016 року о 14 годині 00 хвилин Влаєва Василя Степановича, зареєстрованого: с. Зоря, вулиця
Миру, № 281 Саратського району Одеської області, як
відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк»
до Влаєва Василя Степановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої
Суддя Рева О. І. участі за наявними в ній доказами.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області викликає в судове засідання як відповідача
гр. України Тотієва Дениса Сергійовича, 20.04.1992 року
народження, останнє відоме місце реєстрації проживання: Київська область, м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Б. Хмельницького, 61, кв. 18, у справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Тотієва Дениса Сергійовича
про стягнення боргу за кредитним договором на 10.00
год. 14 липня 2016 року.
У разі неявки відповідача в судове засідання суд розгляне справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Інформація про рішення
конкурсної комісії по відбору банків,
в яких за згодою пенсіонерів та одержувачів
допомоги можуть відкриватися рахунки
для виплати пенсій та грошової допомоги,
щодо укладання договорів з банками у 2016 році

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідачку Кравченко Тетяну Іванівну по справі за апеляційною
скаргою Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» на заочне рішення Ленінського районного суду
м. Дніпропетровська від 21 березня 2016 року по справі за позовом Заброда Ольги Олексіївни до Кравченко Тетяни Іванівни,
третя особа - Публічне акціонерне товариство комерційний банк
«ПриватБанк», про визнання договору купівлі-продажу домоволодіння недійсним, що розгляд справи відкладено у апеляційному суді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул.
Харківська, 13) на 11 год. 30 хв. 20 липня 2016 року.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. М. Осіян

Романівський районний суд Житомирської області викликає
відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду цивільної справи
№290/468/16-ц за позовом Шатківської Марії Миколаївни (представник позивача - Саламаха Анатолій Віталійович) про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 11
липня 2016 року о 08.30 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної сотні, 86/10 Житомирської області, зал судових засідань
№1.
У разі неявки представника відповідача в судове засідання
розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Романівський районний суд Житомирської області викликає
відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду цивільної справи
№290/469/16-ц за позовом Бірюк Любові Іванівни (представник
позивача - Саламаха Анатолій Віталійович) про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 11 липня 2016
року о 09.00 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної сотні,
86/10 Житомирської області, зал судових засідань №1.
У разі неявки представника відповідача в судове засідання
розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Романівський районний суд Житомирської області викликає
відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду цивільної справи
№290/473/16-ц за позовом Гнатюк Антоніни Олександрівни
(представник позивача - Саламаха Анатолій Віталійович) про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 11
липня 2016 року о 10.30 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної сотні, 86/10 Житомирської області, зал судових засідань
№1.
У разі неявки представника відповідача в судове засідання
розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя В. П. Кравчук

Суддя В. П. Кравчук

Суддя В. П. Кравчук

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50річчя Перемоги, 34, викликає Удовицького Іллю Вікторовича
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/3506/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Удовицького Іллі Вікторовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 1 серпня 2016 року о 12.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя А. С. Река

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк
(Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Караманової Яни Валеріївни
про стягнення заборгованості. Відповідачка по справі: Караманова
Яна Валеріївна (зареєстрована за адресою: 83101, м. Донецьк, вул.
Іонова, 20/16) викликається на 17 серпня 2016 року о 10.00 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Романівський районний суд Житомирської області викликає
відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду цивільної справи
№290/471/16-ц за позовом Гнатюка Віктора Семеновича (представник позивача - Саламаха Анатолій Віталійович) про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 11
липня 2016 року о 10.00 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної сотні, 86/10 Житомирської області, зал судових засідань
№1.
У разі неявки представника відповідача в судове засідання
розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя В. В. Андреєв

Суддя В. П. Кравчук

Арцизький районний суд Одеської області викликає у судове засідання, яке відбудеться 11 липня 2016 року о 09.00
годині в приміщенні Арцизького районного суду Одеської
області за адресою: Одеська обл., м. Арциз, вул. Соборна,
29, Садчука Сергія Петровича (02.06.1969 р.н., ІПН
2538501757): Одеська обл., м. Арциз, вул. 28-го Червня, буд.
15, кв. 1, як відповідача по цивільній справі
№ 492/7/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Садчука
Сергія Петровича про стягнення заборгованості.
Суддя Крутова О. М.

Щорський районний суд Чернігівської області викликає як відповідача Усік Тетяну Миколаївну, 30.03.1972 року народження (останнє
відоме місце проживання: м. Сновськ, вул. Чехова, 14, кв. 2 Чернігівської області) по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Усік Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 13 липня 2016 року о 10.00 год. у
приміщенні суду за адресою: м. Сновськ, 30 років Перемоги, 37-Б
Чернігівської області.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто у
його відсутність за наявності доказів, що містяться в матеріалах
справи.

Жашківський районний суд Черкаської області викликає в судове засідання як відповідача Садівського Володимира Васильовича, місце реєстрації: с. Скибин, Жашківський район, Черкаська
область, 19210, по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 20.07.2016 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 19200, вул. Благовісна (Чапаєва), 8, м. Жашків, Черкаська область.
У разі неявки Садівського Володимира Васильовича в судове
засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. М. Валевач

Суддя В. Ф. Скрипник

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

Судновий білет
МС № 016058
від 07.10.2004 на судно
з бортовим реєстраційним
номером «УДД-658-К»
судновласник –
Павлушин О.Г.,
вважати недійсним.
Втрачений Судновий білет
на судно «Tracker Pro Guide
V17» з бортовим номером
«УЗБ-1092-К»,
на ім’я Чередник Василь
Степанович,
вважати недійсним.
Судновий білет
МС № 006921
на судно «Южанка»
під № УЗВ-748-К,
яке належить Левковичу
Віктору Стефановичу,
вважати недійсним
у зв’язку з втратою.
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оголошення
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл.,
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/2172/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Дубас І. М. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Дубас Ігор Миколайович,
16.09.1977 р.н., останнє відоме місце проживання
якого: м. Макіївка, Донецької області, квартал Гвардійський, буд. 12, кв.14, викликається до суду на 12
липня 2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя О. С. Малінов

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове засідання як відповідача Процепова
Дмитра Григоровича (останнє відоме місце проживання: м. Бершадь, Вінницької області, вул. 50 років
Жовтня, 54) по цивільній справі № 126/793/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Процепова
Дмитра Григоровича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного суду Вінницької області
(м. Бершадь, вул. Шевченка, № 4) о 10.00 годині
11.07.2016 року.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.
З опублікуванням даного оголошення відповідач
Процепов Дмитро Григорович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.
Суддя А. П. Жарун

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5)
розглядає цивільну справу № 219/4157/16-ц;
2/219/2337/2016 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК»
до Приходька Олександра Валерійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Приходько Олександр Валерійович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
Донецька область, м. Часів Яр, вул. Виноградна, буд. 38)
викликається 13 липня 2016 року на 08 годину 30 хвилин до суду, каб. 301, для участі в 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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, буд.
39-а) розглядає цивільну справу за позовами Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Ченченко Максим Віталійович, 12.10.1979 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: 86793, Донецька
обл., Харцизький р-н, м. Іловайськ, вул. Гвардійська, буд.
14, викликається на 15 липня 2016 року о 09.20 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі
у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська
буд. 39А) розглядає цивільну справу за позовами Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідач Андрющенко Вікторія Леонідівна, 14.08.1959
року народження, останнє місце реєстрації: 86703, Донецька
область, м. Харцизьк, вул. Красногвардійська, буд. 11, викликається на 19 липня 2016 року о 08.40 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у її відсутність на підставі наявних у
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська
буд. 39А) розглядає цивільні справи: за позовом Суханової
Юлії Сергіївни до Суханова Андрія Борисовича про надання
дозволу на виготовлення дитині проїзного документа для
виїзду за кордон та на тимчасовий виїзд дитини за кордон
без згоди і супроводу другого з батьків, третя особа: Орган
опіки та піклування виконкому Добропільської міської ради
Донецької області.
Відповідач Суханов А. Б. викликається на 01 серпня 2016
року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду
цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя Діденко С. О.

Суддя Солодовніков Р. С.

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 за кредитним договором.
Відповідач Марченко Геннадій Миколайович, 24.08.1967
р.н., останнє відоме місце проживання якого: 86700, Донецька обл., м. Харцизьк, м-н Металургів, буд. 53, кв.19, викликається на 14 липня 2016 року о 09.00 год. до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, буд.
39А) розглядає цивільну справу за позовами Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Путевченко Михайло Вікторович, 11.04.1979
р.н., останнє відоме місце проживання якого: 86783, Донецька обл., Харцизький р-н, м. Зугрес, вул. Піонерська, буд.
2-а, кв. 33, викликається на 14 липня 2016 року о 09.20 год.
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і 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 за кредитним договором.
Відповідач Катамадзе Гіа Мурманович, 26.02.1982 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: 86703, Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. Зарічна, буд. 76, викликається на 15
липня 2016 року о 09.00 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і 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 за кредитним договором.
Відповідач Морозов Олександр Олександрович,
29.07.1957 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
86700, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Постишева, буд.
210, викликається на 15 липня 2016 року о 09.10 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі
у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Конопленко О. С.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільні справи за позовами
ПАТ КБ «ПриватБанк» до фізичних осіб про стягнення
заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі:
справа № 319/561/16-ц Дутов Сергій Анатолійович,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Радінська, буд. 79, кв. 11, викликається
до суду на 09.30 год. 01 серпня 2016 року;
справа № 319/559/16-ц Малигін Володимир Георгійович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Терешкової, буд. 25, кв. 10, викликається
до суду на 10.00 год. 01 серпня 2016 року;
справа № 319/524/16-ц Дудников Сергій Олександрович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, пр. Пинський, буд. 5, викликається до суду на
10.30 год. 01 серпня 2016 року;
справа № 319/422/16-ц Нємов Сергій Миколайович,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Чапека, буд. 11, кв. 15, викликається до
суду об 11.00 год. 01 серпня 2016 року;
справа № 319/342/16-ц Соловйов Олександр Володимирович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Кірова, буд. 77, кв. 22, викликається
до суду на 11.30 год. 01 серпня 2016 року;
справа № 319/314/16-ц Нікітцов Максим Володимирович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Буйнакського, буд. 34, викликається до
суду на 12.00 год. 01 серпня 2016 року.
Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду
можна отримати в суді за вищевказаною адресою або
через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідачів в судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за їх відсутності за наявними у справі
доказами.

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя Хоменко Д. Є.

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 Шульгін Сергій Володимирович, 23.12.1975
року народження, який зареєстрований за адресою: 86709,
м. Харцизьк, вул. Шалімова, 8/32, Донецької області, номер
справи 227/2294/16-ц.
Викликається на 26 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 він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності, на підставі наявних у справі доказів
буде ухвалено заочне рішення.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова (Радянська) буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Лещенко Наталі Михайлівни, про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Лещенко Наталя Михайлівна, 15.08.1973 року
народження, що мешкає за останньою відомою адресою:
м-н Металургів, 7/1, 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 Лещенко Наталі Михайлівни, про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 05.08.2016 року о 08.40
год. в 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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська
буд. 39А) розглядає цивільні справи за позовами Публічного
акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості за кредитними договорами.
Відповідач Пономарьова Ганна Василівна, 23.09.1975
року народження, останнє місце реєстрації: 86703, Донецька
область, м. Харцизьк, вул. Гайдара, буд. 127, викликається
на 19 липня 2016 року о 08.30 год. до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати
суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у її відсутність на підставі наявних у
ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Лебединської Тетяни Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором № б/н від
30.06.2009 року.
Відповідач Лебединська Тетяна Володимирівна викликається на 14 липня 2016 року на 14.00 годину до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для
участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя Здоровиця О. В.

Суддя Мавроді Р. Ф.
Кагарлицький районний суд Київської області викликає
як відповідача гр. Денисюк Світлану Михайлівну, 1979 року
народження, по цивільній справі № 368/412/16ц за позовом
ПАТ «Київоблгаз» про стягнення заборгованості, для розгляду справи по суті. Останнє відоме місце проживання відповідача Денисюк Світлани Михайлівни: м. Кагарлик, вул.
Шевченка, 42 Київської області. Фактичне місце проживання невідоме.
Судове засідання відбудеться 8 липня 2016 року о 12.30
годині в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської
області за адресою: вул. В. Великого, 3, м. Кагарлик Київської
області, головуючий по справі - суддя Кириченко В. І.
В разі неявки відповідача Денисюк Світлани Михайлівни
в судове засідання справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя С. А. Притуляк
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом «Публічне
акціонерне товариство «Банк Національний Кредит» до Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма «Технопром»,
Товариства з обмеженою відповідальністю «Проміновації», Калініча
Павла Володимировича, Іванова Вадима Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у справі ТОВ Виробничо-комерційна Фірма «Технопром»
місце реєстрації: 86144, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горняцька,
буд. 10, кв.1; ТОВ «Проміновації» місце реєстрації: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Краснооктябрьська, 1; Калініч Павло Володимирович місце реєстрації: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Яр.
Галана, буд. 14а; Іванов Вадим Вікторович місце реєстрації: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Артемовська, буд. 108 викликаються в
судове засідання, призначене на 14 годину 00 хвилин 11.07.2016 p., до
суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення на позов та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи
відбудеться у їх відсутності.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає до суду
як відповідачку Зеніну Віру Іванівну, по цивільній справі № 495/4190/16-ц за позовом Баран О. Г. до Зеніної В. І. про визнання втратившим право на житло,
розгляд якої відбудеться 29 серпня 2016 року о 09.20 годині за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 27, каб. № 7 (суддя Заверюха В. О.).
Білгород-Дністровський міськрайонний суд пропонує відповідачу Зеніній Вірі
Іванівні подати заперечення на позов та докази, якими обґрунтовуються заперечення.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності відповідача Зеніної Віри Іванівни.

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області викликає в судове
засідання як відповідача Бабенко Катерину Сергіївну по цивільній справі
№ 695/745/16-ц за позовом Бабенко Надії Василівни до Бабенко Катерини
Сергіївни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться 18.07.2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області за адресою:
м. Золотоноша, вул. Шевченка, 76, каб. 403.
Явка обов’язкова. В разі неявки справа буде розглядатися без участі відповідача.

Суддя Савенко В. Г.

Суддя Чопик О. П.

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі за позовом Кредитної спілки «СуперКредит»
до Ганусевич Оксани Євгенівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, останнім місцем реєстрації
якої було: м. Збараж, вул. Грушевського, 111 Тернопільської області.
Судове засідання відбудеться 20 липня 2016 року о 09
годині 30 хвилин у приміщенні Збаразького районного суду
Тернопільської області за адресою: вул. Грушевського, 13,
м. Збараж Тернопільської області, суддя Ткаченко О. М.
Збаразький районний суд Тернопільської області пропонує надати Ганусевич Оксані Євгенівні всі наявні у неї докази на заперечення позову.
У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за відсутності Ганусевич Оксани Євгенівни.
Про причини неявки Ганусевич Оксана Євгенівна повинна
повідомити суд.

Бородянський районний суд Київської області по цивільній справі
за позовом Зайцевої Ірини Леонідівни до Зайцева Дмитра Олеговича
про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини викликає
до суду (адреса: Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна,
315) Зайцева Дмитра Олеговича, який проживає за останньою відомою
адресою: вул. Лермонтова, 27, с. Зарічне Джанкойський район, АР
Крим, як відповідача на 11 липня 2016 року об 11 годині 00 хвилин.
У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Д. Унятицький
У Подільському районному суді м. Києва 09 серпня 2016 року об 11
год. 00 хв. під головуванням судді Богінкевич С. М. буде розглядатись
цивільна справа за позовом Бесплемянної Ольги Олександрівни, Бесплемянного Юрія Миколайовича до Загарія Петра Миколайовича про
відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок
ДТП.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання
обов’язкова.

Пирятинський районний суд Полтавської області викликає Которажук Наталію Миколаївну (останнє відоме місце
проживання: с. Малютинці, вул. Шевченка, 29 Пирятинського району) як відповідача за позовом Которажука Юрія
Юрійовича до Которажук Наталії Миколаївни про розірвання шлюбу на 09.00
год. 12.07.2016 року за адресою: м. Пирятин, вул. Соборна, 41, Полтавська область.
У разі неявки в судове засідання відповідача Которажук Наталії Миколаївни,
справа буде розглянута у її відсутність.
Відповідач зобов’язана повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.
Суддя О. О. Сайко

Романівський районний суд Житомирської області викликає відповідача
Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання для
розгляду цивільної справи №290/470/16-ц за позовом Ничипоренко Олени
Віталіївни (представник позивача - Саламаха Анатолій Віталійович) про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 11 липня 2016
року о 09.30 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної сотні, 86/10 Житомирської області, зал судових засідань №1.
У разі неявки представника відповідача в судове засідання розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя В. П. Кравчук
Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул.
Дегтярівська, 31-А (каб. № 303), викликає на 01.08.2016 року о 13 год.
30 хв. відповідача Дяченка Олександра Васильовича по справі за позовом Дяченко Ірини Володимирівни до Дяченка Олександра Васильовича, третя особа: Дяченко Марина Олександрівна, про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Відповідач викликається в судове засідання, у разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його відсутності.
Суддя В. О. Волошин

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

6 липня 2016 року, середа, № 124

www.ukurier.gov.ua

23

оголошення
Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача Ройтбурд Мар’яну Миколаївну,
останнє відоме місце проживання: м. Вінниця, вул.
Литвиненка, буд. 23, кв. 42, в судове засідання, яке
відбудеться 18 липня 2016 року о 09 год. 20 хв. під
головуванням судді Ан О. В. (зал с/з № 22, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), у цивільній справі
№ 127/11595/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Ройтбурд Мар’яни Миколаївни про стягнення заборгованості, у випадку неявки в судове засідання
справа буде розглянута без участі відповідача.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача Мельника Василя Васильовича,
останнє відоме місце проживання: м. Вінниця, просп.
Юності, 43-А, в судове засідання, яке відбудеться 18
липня 2016 року о 10 год. 00 хв. під головуванням
судді Ан О. В. (зал с/з № 22, вул. Грушевського, 17,
м. Вінниця), у цивільній справі № 127/11465/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мельника Василя
Васильовича про стягнення заборгованості, у випадку неявки в судове засідання справа буде розглянута без участі відповідача.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача Слободянюка Бориса Олексійовича, останнє відоме місце проживання: м. Вінниця,
просп. Юності, 43-А, в судове засідання, яке відбудеться 18 липня 2016 року о 09 год. 50 хв. під головуванням судді Ан О. В. (зал с/з № 22, вул.
Грушевського, 17, м. Вінниця), у цивільній справі
№ 127/11366/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Слободянюка Бориса Олексійовича про стягнення
заборгованості, у випадку неявки в судове засідання
справа буде розглянута без участі відповідача.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача Піньковську Оксану Василівну, останнє відоме місце проживання: м. Вінниця, вул.
Чехова, буд. 14, в судове засідання, яке відбудеться
18 липня 2016 року о 09 год. 35 хв. під головуванням
судді Ан О. В. (зал с/з № 22, вул. Грушевського, 17,
м. Вінниця), у цивільній справі № 127/11367/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Піньковської Оксани Василівни про стягнення заборгованості, у випадку неявки в судове засідання справа буде
розглянута без участі відповідача.

Івашечкіна Валентина Павлівна, 14.01.1956 р.н.,
останнє відоме місце проживання якої: Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. Кутузова, буд. 59, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідач по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Івашечкіної Валентини Павлівни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 01.08.2016 року о 09.00
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.
Суддя Корнєєва В. В.

Бакро Леонід Володимирович, 19.05.1956 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. Першотравнева, 8/28, викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бакро Леоніда
Володимировича про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 01.08.2016 року о 09.00
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.
Суддя Корнєєва В. В.

Виштак Тетяна Ігнатівна, 16.09.1954 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл.,
м. Харцизьк, вул. Київська, буд. 24, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідач по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Виштак Тетяни Ігнатівни
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 01.08.2016 року о 09.00 год. в приміщенні
суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля,
вул. Радянська, 39А. У разі неявки відповідача до
суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів.
Суддя Корнєєва В. В.

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 22 липня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в
приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104, Херсонської області, відбудеться судовий
розгляд по цивільній справі № 652/239/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Вовк Олега Олександровича про стягнення заборгованості.
В судове засідання у вищевикладений час викликається
як відповідач Вовк Олег Олександрович, 18.10.1978 року народження.
В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність відповідача на підставі наявних у справі
доказів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Комісаренку Сергію Володимировичу,
05.07.1989 р.н., який проживає за адресою: Донецька область,
м. Торез, мікрорайон 2, буд. 32, кв. 5, на підставі ст. ст.297-5,
133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 11, 12 та 13 липня
2016 року у період часу з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до каб.
№ 7 3-го відділення (з дислокацією в м. Краматорськ) слідчого
відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слідчого
Ковальова С.С., за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Ярослава Мудрого, буд. 56-А, для проведення слідчих дій
за вашою участю у кримінальному провадженні
№ 22015050000000469 за ознаками злочину, передбаченого
ч. 1 ст.258-3 КК України.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Куницького Віктора Івановича, який мешкає за адресою: с. Лиса Гора Первомайського району
Миколаївської області, що судовий розгляд по цивільній
справі № провадження 2/484/1666/16 за позовом Куницької
Світлани Борисівни до Куницького Віктора Івановича про розірвання шлюбу відкладено на 13.07.2016 року о 09 год. 00 хв.
На вказану дату в призначений час відповідачу слід з’явитися до суду з паспортом та ідентифікаційним кодом.
У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України буде розглянутий за її відсутності на підставі
наявних у справі даних чи доказів (постановлене заочне рішення).

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської
області викликає як відповідача Неймет Михайла Васильовича, остання відома адреса проживання:
с. Коритняни Ужгородського району Закарпатської
області, вул. Миру, буд. 67А, у судове засідання, призначене на 21 липня 2016 року на 09 год. 00 хв. у
справі за позовом Дністрян Оксани Миколаївни до
Неймет Михайла Васильовича про розірвання
шлюбу та стягнення аліментів. Адреса суду: м. УжСуддя Т. В. Маржина город, вул. Загорська, 53, Закарпатська область.

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 22 липня 2016 року о 09 годині 30 хвилин в
приміщенні суду за адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104, Херсонської області, відбудеться судовий
розгляд по цивільній справі № 652/237/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Мельникової Наталії Миколаївни про
стягнення заборгованості.
В судове засідання у вищевикладений час викликається
як відповідач Мельникова Наталія Миколаївна, 08.03.1983
року народження.
В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність відповідача на підставі наявних у справі
доказів.

В провадженні Пологівського районного суду
Запорізької області перебуває цивільна справа
№ 324/950/16-ц, пров. 2/324/479/2016 за позовом
Білич Володимира Володимировича до Білич Людмили Іванівни про стягнення аліментів.
Справа призначена до розгляду на 22.07.2016
року на 09.30 год. в залі засідань Пологівського
районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область, Пологівський район, місто Пологи,
вулиця Єдності (М. Горького), 28.
Суддя Г. О. Лінник

В провадженні Коростишівського районного суду Житомирської області перебуває цивільна справа № 280/632/16-ц
за позовом Майорова Ю. Є. до Мирошниченко О. Є. про
стягнення аліментів. Судовий розгляд справи відкладено на
19 липня 2016 року на 09 год. 30 хв. в Коростишівському
районному суді за адресою: м. Коростишів, вул. К. Маркса,
52, суддя Пасічний Т. З., тел. 5-09-70. В судове засідання
викликається як відповідач Мирошниченко Олена Євгеніївна, останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, Жовтневий р-н, кв. Левченко, 2, кв. 30.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа буде розглянута у її відсутність за наявними доказами.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Кукушкіна Анатолія Костянтиновича, який був зареєстрований за адресою: м. Мелітополь Запорізької області,
вул. Підгірна, 156, що 28 вересня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Мелітопольського міськрайонного
суду за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде
слухатися цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кукушкіна А. К. про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
по справі Кукушкін А. К. вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи і у випадку неявки справа
підлягає розгляду за його відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольского, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/1985/2016 за позовом Федчун
Маргарити Вікторівни до Бабенка Вячеслава Анатолійовича
про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без супроводу батька. Відповідач у справі Бабенко Вячеслав Анатолійович, останнє відоме місце мешкання якого: м. Горлівка,
вулиця Кірова, будинок 35, квартира 13, викликається до
суду на 22 липня 2016 року на 09 годину 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачеві пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутністю.

Суддя Т. М. Міщенко

Суддя Дригваль В. М.

Суддя Дригваль В. М.

Державна служба з лікарських засобів у м. Києві
(код ЄДРПОУ – 37079055) (далі – Служба) повідомляє, що, згідно постанови Кабінету Міністрів України
від 01.06.2016 № 355 «Про утворення територіальних органів Державної служби з лікарських засобів
та контролю за наркотиками», реорганізовується
шляхом перетворення у Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві.
Кредитори Служби протягом двох місяців з дати
цієї публікації можуть заявити свої вимоги шляхом
надсилання письмових вимог або претензій на адресу: 02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29.

З 14 липня 2016 року Укртелеком пропонує нові
тарифні плани та продуктові пропозиції на телекомунікаційні послуги, які надаються фізичним особам.
Отримати інформацію про послуги та територію
підключення можна за телефоном Контакт-центру
0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні в межах України з номерів українських операторів).

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Григор’єву (Братанову) О. В. як відповідача по цивільній справі № 2/756/2980/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний
експортний банк України» до Григор’євої (Братанової) Олени Валеріївни про стягнення заборгованості
на 11 серпня 2016 року на 12.00 годину.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К. А. Васалатій.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170
Суддя М. О. Гусинський ЦПК України, ст.185-3 КпАП України.

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 2-841/16 за позовом Матвійчука
Віктора Леонідовича до Поливяної Яни Вікторівни
про стягнення боргу за договором позики викликає
до суду як відповідача Поливяну Яну Вікторівну на
18 липня 2016 року о 09.00 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 відповідача справа буде розглянута
у її відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Офіційне повідомлення
ПАТ «Укртелеком»

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області
викликає в судове засідання Степанюка Андрія Олександровича
(останні відомі місця проживання: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 17; Вінницька область, Шаргородський район, с. Михайлівка, вул. Жовтнева, 25), для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Степанюка Андрія Олександровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначено на 21.07.2016 р. о 09 годині 30
хвилин у 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 Степанюка А. О. в судове засідання позовна
заява буде розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовною заявою Докіної Тетяни Іванівни до Докіна Станіслава Володимировича про розірвання шлюбу.
Відповідач Докін Станіслав Володимирович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, пров. 1-й Дружби, буд. 5, кв. 1)
викликається на 12.07.2016 року о 09.00 годині до суду, каб.
204, для участі в 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ «Бахмут-Енергія» до
Шибаєва Юрія Васильовича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі: Шибаєв Юрій Васильович, який
мешкає за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, буд. 42, кв. 2, викликається до суду (м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 304) на 11.07.2016 р.
о 14 год. 00 хв. 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Федяєвої Ольги Володимирівни до Федяєва
Михайла Геннадійовича про надання дозволу на багаторазовий
в’їзд та виїзд за межі України неповнолітньої дитини без згоди
батька.
Відповідач по справі Федяєв Михайло Геннадійович, 1978
року народження, мешкає: м. Єнакієве, вул. Фурманова, б. 23а,
кв. 95, викликається на 11.07.2016 року о 09 годині 00 хвилин
до суду, кабінет № 312, 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 Медінцева Н. М.

Суддя І. В. Решетняк

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/2033/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Травкіна Валерія Олександровича, Травкіної Тетяни Володимирівни про
стягнення суми заборгованості.
Відповідачі у справі: Травкін Валерій Олександрович, останнє
місце реєстрації: Донецька область, смт Оленівка, вул. НовоШкільна, 25А, Травкіна Тетяна Володимирівна, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Айвазовського,
80/19, викликаються на 11.07.2016 року о 08.45 годині до суду,
каб. № 213, 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
розглядатися у їхню відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/2495/2016 за позовом Грузової Вікторії
Олександрівни до Єремєєва Олександра Павловича про
стягнення аліментів.
Відповідач у справі Єремєєв Олександр Павлович, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Дебальцеве,
вул. Узлова, 59/43, викликається на 11.07.2016 року о 09.00
годині до суду, каб. № 213 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
розглядатися у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Національного фармацевтичного університету до Глущенко Дар’ї Андріївни про стягнення заборгованості
за надані освітні послуги.
Відповідачка по справі Глущенко Дар’я Андріївна, 17.04.1995
року народження, мешкає: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Щербакова, 25, викликається на 11.07.2016 року о 08 годині 30
хвилин до суду, кабінет № 312, 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 у її відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «УКРСОЦБАНК» до Корольова Дмитра Юрійовича,
Корольової Наталі Григорівни про стягнення заборгованості.
Відповідачі по справі: Корольов Дмитро Юрійович, 15.04.1978
року народження, мешкає: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Айвазовського, 82/60; Корольова Наталя Григорівна, 2 липня 1980 року
народження, мешкає: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Айвазовського, 82/60, викликаються на 11.07.2016 року о 09 годині 00 хвилин
до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їхню
відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Суддя Хомченко Л. І.

Суддя Погрібна Н. М.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
2/219/2149/2016 за позовом Борщевської Ганни Олександрівни
до Борщевського Віталія Євгеновича про стягнення аліментів на
утримання неповнолітньої дитини.
Відповідач Борщевський Віталій Євгенович (останнє місце реєстрації: 86420, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Айвазовського, 46/38) викликається на 11 липня 2016 року о 13.00
годині до суду, каб. № 213, 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
розглядатися у його відсутність.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає обвинувальний акт відносно Лакомова Дмитра Вікторовича,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000428 від
26.10.2015 р., місце проживання обвинуваченого: м. Макіївка Донецької області, викликається на 12 липня 2016
року о 10.00 годині до суду, каб. №2-1/2, для участі у розгляді кримінального провадження (№ 234/19177/16-к,
1-кп/234/78/16).

Великоновосілківський районний суд Донецької області в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом
Передерий Любові Олексіївни до Передерий Миколи
Миколайовича про розірвання шлюбу повідомляє, що
судове засідання призначено на 12.07.2016 р. о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка,
вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О. М. Суд викликає як
відповідача Передерий Миколу Миколайовича. Явка до
суду обов’язкова. В разі неявки відповідача в судове заСуддя К. С. Юр’єва сідання справа буде розглянута за його відсутності.

Романівський районний суд Житомирської області
викликає відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду цивільної справи №290/474/16-ц за позовом Кабака
Володимира Ілліча (представник позивача - Саламаха
Анатолій Віталійович) про розірвання договору оренди
земельної ділянки, яке відбудеться 11 липня 2016 року
об 11.00 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної
сотні, 86/10 Житомирської області, зал судових засідань №1.
У разі неявки представника відповідача в судове засідання розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Хомченко Л. І.

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

Суддя В. П. Кравчук
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
ЕСТАФЕТА ЄДНОСТІ. В Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці місцеві майстрині-вишивальниці перебрали естафету від жителів Львова, які ініціювали
всеукраїнську акцію «Карта — оберіг України».
Як повідомила виконувач обов’язків директора обласного методичного центру культури
і мистецтв Оксана Герман, стартувала акція у
Львові 19 травня у День вишиванки. Суть її:
кожна область протягом одного-двох тижнів
вишиватиме свій регіон. Відтак карта знову
повернеться до Львова і буде презентована в
ювілейний День незалежності України. Крім
того, це рукотворне диво зафіксує національна Книга рекордів.
— З давніх-давен вишивка вважається одним із автентичних символів української нації,
це унікальне явище, аналогів якому в світі немає, — говорить заслужений майстер української народної творчості, керівник творчого
об’єднання майстрів народної вишивки «Цвіт
калини» Роза Кутасевич, яка разом з учасницями свого об’єднання вишиватиме Запорізьку область на карті. — На думку наших предків, вишита сорочка чи рушник мають особливу енергетику та можуть захистити від усіляких негараздів.
Натхнення, теплоти рук і серця побажав
майстриням депутат Запорізької міськради
Олег Коломоєць, який передав запоріжцям
полотно від львів’ян. Вишивка кожного регіону України відрізнятиметься як палітрою кольорів, так і орнаментом. У запорізькій переважають золотавий, синій і червоний.

Німецькі журналісти
фільмують українські реалії
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
ОЧИМА
ЗАКОРДОННИХ
КОЛЕГ. Завжди цікаво, як оцінюють твою країну, якою бачать
нашу українську реальність люди, що звикли до іншого способу життя, де давно панують європейські цінності. Тим більше,
коли це відбувається через
об’єктив телекамери.
Німецькі журналісти з берлінського телеканалу RBB Abendschau (вечірнє шоу) знімають в
Україні фільм про ініціативи активних творчих людей. Його героями, розповів тележурналіст
Рафаель Юнг, має стати молодь, яка займає активну позицію та розвиває нові власні проекти — стартапи.
Цікаво саме те, як молоді
вдається самореалізовуватись
у час, коли багато державних
структур працюють ще не так
добре, як хотілося б. У Німеччині приватний бізнес усіляко підтримує держава, а в Україні ж у

підприємців ще чимало проблем.
Нині телевізійники нагромаджують
інформацію,
знайомляться з людьми. Рафаель
чотири роки тому вже бував в
Україні, зокрема Черкасах. Тоді
він узяв участь у спільному українсько-німецькому проекті «Скалічені, але живі. Люди з інвалідністю в Україні та Німеччині після
1945 року». Цей проект разом з
іншими міжкультурними проектами підтримала програма фонду «Спогад, відповідальність та
майбутнє». Дослідницька група у
складі представників коаліції молодіжних організацій «Молода
Черкащина» Анни Харченко та
Тетяни Кавальчук, киянина Антона Ємельянова (Foundations for
Freedom) та Рафаеля Юнга збирали тоді спогади очевидців та
думки експертів щодо ситуації, в
якій опинилися люди з інвалідністю після Другої світової в Україні
й Німеччині. Зібрані матеріали
лягли в основу програм для українських та німецьких радіока-

налів. Знову відвідавши Черкаси, німецькі тележурналісти помітили певні зміни, щоправда, ці
враження поки що поверхові.
Звичайно, порівняно зі столицею
Німеччини, де вони живуть, провінційний обласний центр не вражає високим темпом життя. І в
цьому чимало позитивних моментів. Київ телевізійники порівнюють із молодим Берліном,
який свого часу також бурхливо
розвивався. За словами німців,
щодо України в Німеччині нині
багато різних, часом протилежних думок. Люди здебільшого
обговорюють політичну ситуацію, акцентують на воєнному
протистоянні.
У Німеччині українських телевізійних каналів не транслюють.
Однак пропагандистський канал Russia Today там доступний.
Як зауважують німці, його здебільшого всерйоз не сприймають: це дуже примітивна пропаганда, побудована на брехні, підтасовках та перекручуваннях
фактів.

СИЛЬНІ ДУХОМ. Українські
дефлімпійці здобули 18 нагород
на чемпіонаті світу з легкої атлетики серед спортсменів з вадами
слуху в Болгарії. За дев’ять днів
змагань наші співвітчизники вибороли чотири чемпіонських титули, дев’ять срібних нагород і
чотири бронзові. Зокрема чоло-

віча збірна у складі Миколи Кулика, Дмитра Вишинського, Максима Пендрака та Миколи Носенка
фінішувала першою в естафеті
4х100 метрів з результатом
41.76 с. «Золото» здобули також
Юлія Шаповал на стометрівці з
бар’єрами і Микола Носенко,
який виграв і стометрівку (10.93
с), і двохсотметрівку (21.83 с).
Другою була жіноча збірна
(Вікторія Кочмарик, Олена Тур-

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

кова, Соломія Куприч та Юлія
Шаповал) в естафеті 4х100
метрів. Результат Рімми Філімонкіної — 61.63 м та Євгена
Полухіна — 52.41 м дав змогу
спортсменам піднятися на другу сходинку п’єдесталу у метанні молота, а Наталії Урсуленко у штовханні ядра з результатом 14.51 м та Олегу Білоконю у метанні диска з результатом 54,26 м.
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Розповіли берлінці й про німецьке телебачення. Як відомо, у
Німеччині функціонує суспільне
мовлення, яке фінансує громадськість, воно підзвітне їй. Саме
такий механізм прописано на законодавчому рівні. Німецьких
суспільно-правових мовців фінансують переважно за рахунок
збору за мовлення. Завдяки цьому вони й почуваються незалежними. Конкуренції приватних
ЗМІ журналісти суспільного не
відчувають, оскільки різняться
контентом. Однак зарплата медійників суспільного мовлення
навіть трохи вища, аніж у приватних ЗМІ.
Пересічні німці поки що мало
знають про зміни, які відбуваються в Україні. Тож у фільмі журналісти хочуть показати нові обставини, нову реальність саме з точки зору людей, які чогось досягли. Це провісники завтрашнього
суспільства. Такі люди є — і на
Черкащині, і в Одесі та Києві, де
телевізійники планують певний
час попрацювати.

Наші дефлімпійці —
найпрудкіші спринтери у світі
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 ЛИПНЯ

Спринтер Дмитро Волинський фінішував другим на
дистанції 100 м, а Микола Кулик — на 400-метрівці з
бар’єрами. У бігу на довгі дистанції Юлія Байрамова здобула дві нагороди: «срібло» на
10 000 м — 37:49.75 та «бронзу» на 5000 м — 17:59.05.
Другою на марафонській дистанції з результатом 3:26:14
стала Марія Свинобій.

Годинник у замку,
а контрабандисти
за ґратами
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
РАРИТЕТ. У фондах Національного заповідника «Замки Тернопілля» з’явився новий експонат. Значимий своєю культурною
цінністю старовинний камінний годинник працівникам Збаразького замку передали співробітники Служби безпеки України.
Як повідомили у секторі взаємодії із ЗМІ та громадськістю
управління СБУ в Тернопільській області, цей хронометр є авторською копією майстрів Західної Європи й виготовлений наприкінці ХІХ століття. Так принаймні випливає з висновків експертів. А ще вони звернули увагу на його естетичну та колекційну значущість, адже маятниковий годинник, корпус якого обрамлений латунню та бронзою, прикрашено позолотою й емаллю. Правоохоронці розповіли також такі подробиці: раритетна
річ декорована пишними бароковими завитками, квітами та фігурами, а горішній пояс орнаменту майстерно скомпонований
з елементів модерну — качки та метелика.
У жовтні 2012 року
зловмисники намагалися вивезти цей унікальний хронометр до Польщі. На щастя, до іноземних колекціонерів
він не потрапив. Адже
слідчі УСБУ в Тернопільській області затримали
контрабандистів у митному пункті пропуску
«Шегині». Відбувся суд.
І за вчинення замаху на
контрабанду культурних
цінностей лиходіїв засудили до п’яти років позбавлення волі. Раритет
же конфіскували та передали в дохід держави.
Відтепер шанувальники
старовини зможуть огЦей старовинний годинник
лядати його в історикопоповнив колекцію експонатів
архітектурному запоЗбаразького замку завдяки
віднику в місті Збараж.
правоохоронцям
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