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«УК» дізнався, як на
пересічних людей та бізнес
вплинула постанова Нацбанку
про зміну курсів валют
протягом одного дня

ЧЕТВЕР, 7 ЛИПНЯ 2016 РОКУ

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання
надання у 2016 році субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих
територій»

№125 (5745)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Павло КЛІМКІН:
«Головним результатом
саміту Україна —
НАТО має стати
всеосяжний пакет
сприяння: яким чином
підняти безпековий
і оборонний
сектори України
до стандартів НАТО».

В очікуванні
спецконфіскації
Фото з сайту moneymarketing.co.uk

ЦИТАТА ДНЯ

Міністр закордонних справ про очікування Києва
від саміту у Варшаві

Кабмін подовжив продуктове
ембарго проти Росії
ДЗЕРКАЛЬНО. Кабінет Міністрів України подовжив продуктове ембарго на російські товари, яке вперше запровадив
уряд своїм рішенням від 30 грудня 2015 року до 31 грудня 2017
року як відповідь на нові обмеження Росії. Відповідне рішення
ухвалили вчора на урядовому засіданні.
Водночас уряд закликав Раду національної безпеки і оборони України ухвалити відповідні рішення щодо обмеження
Російської Федерації на транзит українських товарів.
Як відомо, президент РФ Володимир Путін 29 червня подовжив до кінця 2017 року дію продовольчого ембарго стосовно
держав, які запровадили санкції проти Росії. Мінекономрозвитку пропонувало вчинити аналогічно. Заступник голови
МЕРТ — торговий представник України Наталія Микольська
1 липня повідомила: «Пропозиція міністерства продовжити наше ембарго — це заходи, які ми вживаємо у відповідь на аналогічний термін, на який відповідно Російська Федерація
подовжила своє».

ЦИФРА ДНЯ

12%
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На стільки зросте цьогоріч частка
державного замовлення у вишах згідно
з постановою Кабміну

АКТУАЛЬНО. Transparency International допомагатиме Україні

повертати гроші, які вкрали попередники

Зарплати мають вийти із тіні
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр анонсував реформу системи оплати праці,

яка передбачає гідну оцінку роботи людей
Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»
ього разу в порядок денний
засідання уряду внесли корективи представники профспілок, які дали старт всеукраїнській
акції профспілкових об’єднань.

Ц

Кілька тисяч осіб під стінами Будинку уряду виступили проти
підвищення комунальних тарифів. Ця акція протесту не набрала
обертів. За півгодини представникам профспілок вдалося окреслити особисто Прем’єр-міністрові
Володимиру Гройсману свої го-

ловні вимоги. Він зняв завісу таїни
з цього питання вже в залі засідань уряду: «Відбувся обмін
думками щодо розв’язання актуальних проблем. У Києві зібралися люди з різних територій,
щоб висловити думки і погляди.
Вони це зробили не за гроші. Ми

обговорили питання формування
нової генеральної угоди між
профспілками і урядом».
Під час нинішнього засідання
відбулася презентація звіту роботи уряду за другий квартал
2016 року. Перед тим як озвучити
вдалі кроки, які зробив новий

склад Кабінету Міністрів, Володимир Гройсман приділив кілька
хвилин пріоритетному питанню
— розвитку національної економіки. Він певен, що заробітна плата має вийти з тіні, а
праця людей гідно оплачуватися.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 6 липня 2016 року
4 820103 080039

USD 2484.5936
EUR 2769.3280
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8660
за 10 рублів

/ AU 335606.48

AG 4902.10
PT 264857.68
за 10 тройських унцій

PD 151808.67
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УРЯДОВИЙ КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

документи
Капітальний ремонт вуличного освітлення з встановленням енергоефек356,7
тивних ліхтарів, с. Iспас Вижницького району
Реконструкція вуличного освітлення із заміною світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій, с. Чере289,4
шенька Вижницького району
Капітальний ремонт вуличного освітлення з встановленням енергоефек539,4
тивних ліхтарів, м. Вижниця
Капітальний ремонт вуличного освітлення з встановленням енергоефек385,6
тивних ліхтарів, смт Берегомет Вижницького району
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) навчально-виховного за1438
кладу «Берегометська гімназія», смт Берегомет Вижницького району
Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Коритненської загальноос1403
вітньої школи I—III ступеня, с. Коритне Вижницького району
Капітальний ремонт (заміна вікон) Вижницької гімназії, м. Вижниця
368,6
Капітальний ремонт (заміна вікон) Лопушнянської загальноосвітньої
1109
школи I—III ступеня, с. Лопушна Вижницького району
Капітальний ремонт (заміна вікон) Лукавецької загальноосвітньої школи
819,3
I—III ступеня, с. Лукавці Вижницького району
Придбання комп’ютерного обладнання для Долішньо-Шепітської загаль- 145,2
ноосвітньої школи, с. Долішній Шепіт Вижницького району
Придбання комп’ютерного обладнання для Виженської загальноосвіт145,2
ньої школи, с. Виженка Вижницького району
Капітальний ремонт будинку культури, с. Багна Вижницького району
79,8
Капітальний ремонт вуличного освітлення з встановленням енергоефек1082
тивних ліхтарів, м. Кіцмань
Капітальний ремонт вуличного освітлення із заміною світильників на
основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій по
625
вулицях Лесі Українки, Луговій, Заводській, Яремчука, Головній, Героїв
АТО, с. Шипинці Кіцманського району
Капітальний ремонт вуличного освітлення із заміною світильників на
основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій,
529,8
смт Неполоківці Кіцманського району
Реконструкція вуличного освітлення із заміною світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій, с. Валя289,4
ва Кіцманський район
Капітальний ремонт спортивного залу Драчинецької загальноосвітньої
280
школи, с. Драчинці Кіцманського району
Капітальний ремонт санітарних вузлів Кіцманської загальноосвітньої
121,2
школи, м. Кіцмань Кіцманського району
Капітальний ремонт (заміна вікон) Панківського навчально-виховного
1425
комплексу I—III ступеня, с. Панка Сторожинецького району
Капітальний ремонт злітно-посадкової смуги комунального підприєм23 943,4
ства «Міжнародний аеропорт «Чернівці»
Реконструкція будівлі Вижницької гімназії по вул. Українській, 92, м. Ви1238
жниця Вижницького району
Реконструкція будівлі Чудейської загальноосвітньої школи I—III ступеня
702
по вул. Карпатській, с. Чудей Сторожинецького району
Реконструкція будівлі Герцаївського дошкільного навчального закладу
146
«Теремок» по вул. Шикули, 4, м. Герца
Реконструкція будівлі Заставнівської загальноосвітньої школи I—III сту1453
пеня по вул. Незалежності, 112а, м. Заставна Заставнівського району
Реконструкція будівлі Заставнівської гімназії по вул. Гагаріна, 5, м. Заставна
780
Чернігівська область
52 940,8
Реконструкція басейну з утепленням зовнішніх стін Ніжинської гімназії
3791
№ 16 по вул. 3-й мікрорайон, 11, м. Ніжин, в тому числі ПВР
Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу № 1 «Барвінок»
по вул. Воскресенській, 11, м. Носівка (заміна вікон, надвірних дверей,
1074,5
облаштування ганків)
Будівництво великого дитячого майданчика у сквері Лисянського, м. Ніжин
179,7
Будівництво великого дитячого майданчика по вул. Центральній, м. Носівка
179,7
Будівництво великого дитячого майданчика по вул. Богословській, 7,
179,7
смт Лосинівка Ніжинського району
Будівництво великого дитячого майданчика «Казкове містечко» по вул.
179,7
Миру, смт Варва
Будівництво маленького дитячого майданчика по вул. Корчагіна, 5,
59,4
м. Ніжин
Будівництво маленького дитячого майданчика, м. Ніжин
59,4
Будівництво середнього дитячого майданчика, м. Ніжин
97,7
Будівництво маленького дитячого майданчика по вул. Ніжинський шлях,
59,9
м. Носівка
Будівництво середнього дитячого майданчика по вул. Незалежності, 47,
97,7
с. Крути Ніжинського району
Будівництво великого спортивного майданчика, м. Ніжин
108,3
Будівництво великого спортивного майданчика, м. Ніжин
108,3
Будівництво середнього дитячого майданчика по вул. Горького, 58а,
97,7
с. Безуглівка Ніжинського району
Реконструкція частини приміщень Ніжинської гімназії № 16 під дитячий
705,2
садок по вул. 3-й мікрорайон, 11, м. Ніжин
Будівництво великого спортивного майданчика, с. Талалаївка Ніжин108,3
ського району
Будівництво великого спортивного майданчика, м. Носівка
108,3
Будівництво середнього дитячого майданчика, с. Червоні Партизани Но97,7
сівського району
Будівництво середнього дитячого майданчика, с. Мрин Носівського ра97,7
йону
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Будівництво середнього дитячого майданчика, с. Степові Хутори Носівського району
Будівництво середнього дитячого майданчика, Макіївська сільська
об’єднана територіальна громада, с. Макіївка Носівського району
Будівництво великого спортивного майданчика, с. Мала Кошелівка Ніжинського району, Вертіївська сільська об’єднана територіальна громада
Капітальний ремонт Галицької загальноосвітньої школи I—III ступеня із
заміною вікон, теплореновація, по вул. Леніна, 21, с. Галиця Ніжинського району
Реконструкція дошкільного навчального закладу «Сонечко» (заміна вікон, енергозбереження) по вул. Червонопартизанській, 31, с. Мрин Носівського району
Капітальний ремонт дорожнього покриття протяжністю 760 метрів по
вул. Центральній, с. Мрин Носівського району
Реконструкція комунального закладу «Ніжинський районний будинок
культури» по вул. Незалежності, 4а, с. Талалаївка Ніжинського району
Будівництво великого дитячого майданчика, м. Ніжин
Будівництво великого дитячого майданчика, м. Ніжин
Будівництво середнього дитячого майданчика, м. Ніжин
Будівництво маленького дитячого майданчика, м. Ніжин
Будівництво маленького дитячого майданчика, м. Ніжин
Будівництво маленького дитячого майданчика, м. Ніжин
Будівництво маленького дитячого майданчика, м. Ніжин
Будівництво маленького дитячого майданчика, м. Ніжин
Будівництво маленького дитячого майданчика, м. Ніжин
Будівництво маленького дитячого майданчика, м. Ніжин
Будівництво маленького дитячого майданчика, м. Ніжин
Будівництво середнього дитячого майданчика, с. Велика Кошелівка Ніжинського району
Будівництво середнього дитячого майданчика, с. Перемога Ніжинського району
Будівництво маленького дитячого майданчика, с. Ясна Зірка Носівського району
Будівництво маленького дитячого майданчика, с. Лихачів Носівського району
Будівництво середнього дитячого майданчика, с. Дорогинка Iчнянського
району
Капітальний ремонт покриття по вул. Довженка, с. Шаболтасівка Сосницького району
Капітальний ремонт будівлі дев’ятиповерхового палатного корпусу з метою ліквідації підтікання підземної частини по просп. Миру, 44, м. Чернігів
Реконструкція третього поліклінічного відділення Чернігівської міської
лікарні № 1 Чернігівської міської ради по просп. Миру, 44, м. Чернігів
Заміна вікон на енергоефективні вітражні конструкції в Міському палаці
культури по вул. Iвана Мазепи, 23, м. Чернігів
Прибудова Чернігівського центру медико-соціальної реабілітації дітей інвалідів «Відродження» по вул. Донецькій, 35, м. Чернігів
Реконструкція сільської лікарської амбулаторії по вул. Шевченка, 3а,
с. Городище Бахмацького району
Реконструкція будівлі Бахмацької загальноосвітньої школи I—III ступеня
№ 5 із заміною вікон та віконних блоків по вул. Пушкіна, 3, м. Бахмач
Реконструкція будівлі Бахмацької гімназії із заміною вікон та віконних
блоків по вул. Я. Мудрого, 4, м. Бахмач
Лінійний датчик «Зонд ультразвуку SonoScape L741» до апарату ультразвукового дослідження для Iчнянської центральної районної лікарні, Iчнянський район
Реконструкція існуючої будівлі дошкільного навчального закладу «Веселка», с. Високе Борзнянського району (заміна даху, вікон та дверей)
Капітальний ремонт частини гімназії імені П. Куліша по вул. Б. Хмельницького, 1, м. Борзна (заміна вікон)
Капітальний ремонт даху житлового будинку по вул. Миру, 49, смт Куликівка
Реконструкція даху Куликівської опорної загальноосвітньої школи I—III
ступеня із застосуванням енергозберігаючих технологій, смт Куликівка
Реконструкція системи опалення, вентиляції та даху дошкільного
навчального закладу «Сонечко», смт Макошине Менського району (друга черга)
Реконструкція теплотраси для загальноосвітньої школи I—III ступеня,
смт Березна Менського району
Реконструкція котельні з встановленням твердопаливних котлів для загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Леніна, с. Дягова Менського району
Реконструкція фасадів (заміна вікон) Синявської загальноосвітньої школи I—III ступеня, с. Синявка Менського району
Реконструкція будівлі Талалаївської загальноосвітньої школи I—III ступеня
з впровадженням теплореновації по вул. Радянській, 38, смт Талалаївка
Капітальний ремонт дитячого садка «Сонечко» (заміна вікон), смт Талалаївка
Закупівля 15 дитячих ігрових спортивних майданчиків для Козелецького району
Закупівля 15 дитячих ігрових спортивних майданчиків для Бобровицького району
Закупівля 15 дитячих ігрових спортивних майданчиків для м. Прилук
Закупівля 15 дитячих ігрових спортивних майданчиків для Прилуцького району

оголошення

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядаються цивільні справи:
- за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мірошниченко Ірини Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у справі: Мірошниченко
Ірина Миколаївна, останнє місце мешкання: м. Горлівка, вул. Дунайська, 3а, викликається о 13 год. 00 хв. 11 липня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті;
- за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Команденко Віри Тимофіївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач у справі: Команденко Віра Тимофіївна, останнє місце мешкання: м. Горлівка, вул. Українська, 113/19, викликається о
08 год. 30 хв. 11 липня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті;
- за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Онопрієнка Вадима Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у справі: Онопрієнко
Вадим Володимирович, останнє місце мешкання: м. Горлівка, вул. Гречнєва, 6/173,
викликається о 09 год. 00 хв. 11 липня 2016 року до суду для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності.
Суддя Ю. В. Чернишов
Гедз Роман Сергійович, 09.01.1982 року народження, останнє
місце проживання чи мешкання: 51928, Дніпропетровська область,
місто Дніпродзержинськ, бульвар Незалежності, будинок 13, квартира 19, викликається у відкрите судове засідання як відповідач на
11.45 годину 11 липня 2016 року в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк»
до Гедза Романа Сергійовича про стягнення заборгованості.
Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді Решетник Т. О. в приміщенні Дніпровського
районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 1 поверх,
кабінет № 1.
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Гедз Роман Сергійович вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутності.
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Реконструкція будівлі Чернігівського дошкільного навчального закладу
731
№ 30 по вул. 50 років ВЛКСМ, 4, м.  Чернігів
Реконструкція будівлі Чернігівського ліцею № 15 по вул. 50 років
731
ВЛКСМ, 4б, м. Чернігів
Реконструкція будівлі Олишівського дошкільного навчального закладу
405
«Бджілка», с. Олишівка Чернігівського району
Реконструкція Щорського районного центру дитячої та юнацької твор792
чості по вул. Пушкіна, 3, м. Щорс Щорського району
Реконструкція Щорської дитячо-юнацької спортивної школи по
878
вул. Спортивній, 23, м. Щорс Щорського району
Реконструкція будівлі Любецького дошкільного навчального закладу
«Пролісок» по вул. Преображенській, 13а, смт Любеч Ріпкинського ра641
йону
Реконструкція будівлі Ріпкинського дошкільного навчального закладу
682
«Веселка» по вул. Шкільній, 4а, смт Ріпки Чернігівського району
Капітальний ремонт Халявинської загальноосвітньої школи I—III ступеня
Чернігівської районної ради по вул. Шкільній, 15а, с. Халявин Чернігів112
ського району (заміна вікон)
м. Київ
35 894,4
Встановлення спортивного майданчика (футбольного стадіону) з улаштуванням синтетичного покриття по вул. Жолудєва, 6г, Святошинський 1000
район м. Києва
Встановлення ігрового комплексу (корабель, бастіон) по вул. Булгакова,
300
5б, Святошинський район м. Києва
Проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових тери5055
торій по просп. Академіка Корольова, 10а, 12, 12а, 12і, 12л, вул. Жолудєва, 6, 6а, Святошинський район м. Києва
Проведення робіт з утеплення фасаду житлового будинку по вул. Жолу650
дєва, 4б, Святошинський район м. Києва
Проведення робіт з утеплення фасаду житлового будинку по просп. Ака650
деміка Корольова, 12л, Святошинський район м. Києва
Проведення робіт з утеплення фасаду житлового будинку по просп. Ака650
деміка Корольова, 12і, Святошинський район м. Києва
Проведення робіт з благоустрою та озеленення території, ремонту асфальтового покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових тери1745
торій по бульв. Кольцова, 5, 5в, 7, 15а, 11а, вул. Зодчих, 16, 18, 18а, 6,
6а, 26а, Святошинський район м. Києва
Встановлення спортивного майданчика (футбольного стадіону) з улаштуванням синтетичного покриття по бульв. Кольцова, 7б, Святошин1000
ський район м. Києва
Встановлення ігрового комплексу (корабель, бастіон) по вул. Зодчих,
300
18, Святошинський район м. Києва
Проведення робіт з утеплення фасаду житлового будинку по
650
бульв. Кольцова, 11а, Святошинський район м. Києва
Загальноосвітній навчальний заклад № 50 по вул. Ушакова, 12а, м. Київ
(ремонт покрівлі, ремонт вхідної групи, облаштування спортивного май1500
данчика, заміна вікон, асфальтування)
Загальноосвітній навчальний заклад № 96 по вул. Огарьова, 2, м. Київ
1400
(заміна вікон, ремонт покрівлі, ремонт інженерних мереж)
Загальноосвітній навчальний заклад № 287 по вул. Чорнобильській, 10б, 1500
м. Київ (ремонт покрівлі, заміна вікон, ремонт фасаду)
Загальноосвітній навчальний заклад № 71 по вул. Чорнобильській, 19а,
300
м. Київ (ремонт фасаду — герметизація стиків)
Загальноосвітній навчальний заклад № 72 по вул. Наумова, 35а, м. Ки700
їв (заміна вікон)
Дошкільний навчальний заклад № 200 по вул. Уборевича, 9а, м. Київ (за324
міна вікон)
Дошкільний навчальний заклад № 321 по вул. Автозаводській, 13а,
2703,9
м. Київ (реконструкція)
Дошкільний навчальний заклад № 436 по вул. Автозаводській, 17а,
3466,5
м. Київ (реконструкція)
Поліпшення водовідведення приватного сектора Олександрівської Сло8000
бідки, Солом’янський район м. Києва
Каналізування приватного сектора у мікрорайоні Совки, Солом’янський
2000
район м. Києва
Поліпшення водовідведення приватного сектора Батиєвої гори,
2000
Солом’янський район м. Києва
Усього
1 609 094,05

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 червня 2016 р. № 395
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:
«виготовлення проектно-кошторисної документації.».
2. Підпункт 2 пункту 4 після слів і цифр «(Офіційний вісник України, 2011
р., № 41, ст. 1674)» доповнити словами і цифрою «, за винятком спрямування субвенції за напрямом, визначеним в абзаці шістнадцятому пункту 3 цих Порядку та умов».
3. Пункт 6 викласти в такій редакції:
«6. За рішенням Кабінету Міністрів України переліки об’єктів та заходів затверджуються Кабінетом Міністрів України або місцевими держадміністраціями, виконавчими органами органів місцевого самоврядування.».
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Правління ПРАТ «МОЛІНОС УКРАЇНА» повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «МОЛІНОС УКРАЇНА», які відбудуться 8 вересня 2016 року о 13.00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 6-Б.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у загальних зборах буде
проводитись 8 вересня 2016 року з 09.00 до 13.00 год. за вказаною адресою.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу
(паспорт), для представників акціонерів - довіреність (доручення), посвідчену
у встановленому законодавством порядку.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства;
2. Про припинення діяльності Товариства шляхом ліквідації;
3. Про звільнення Голови Правління Товариства;
4. Про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства;
5. Про встановлення порядку і строку проведення ліквідації Товариства.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані на адресу правління Товариства у строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства».
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, можна ознайомитися у Товаристві в робочі дні за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 6-Б.
За довідками звертатись за телефоном: +380 (44) 249-79-05.

Назаренко Вячеслав Іванович, 14.02.1990 року народження, останнє місце проживання чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вулиця Інтернаціоналістів, будинок
4 В, квартира 51, викликається у відкрите судове засідання як відповідач на 13.00 годину 14 липня 2016 року у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Назаренка Вячеслава Івановича про стягнення
заборгованості.
Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді Решетник Т. О. в приміщенні Дніпровського
районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Тритузна, 166, 1 поверх, кабінет № 1.
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Назаренко Вячеслав Іванович вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутності.
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Краснопільський районний суд Сумської області викликає Гусєву Тетяну Миколаївну, 07.07.1973 р.н., місце реєстрації: с. Хмелівка, вул. Спортивна, 8 Краснопільського району Сумської області, ІПН 2685125885, як
відповідача у справі №578/519/16-ц, провадження № 2/578/189/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» до Гусєвої
Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, для участі у розгляді справи, яка відбудеться 12 липня 2016 року
о 09.00 год.
Наслідки неявки передбачено ст. 169 ЦПКУ.
Адреса суду: 42400, Сумська область, смт Краснопілля, вул. Вокзальна, 18.

Суддя Щербина А. С.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в судове засідання Шулика Олега Олександровича (останнє місце проживання:
м. Суми, вул. Кооперативна, 1а/12) як відповідача у цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шулика Олега Олександровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Явка
обов’язкова. Про причину неявки необхідно повідомити суд. Засідання суду відбудеться 11 липня 2016 року о 10.30 год. за адресою:
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових засідань № 5.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Бабіняк Людмилу Давидівну, 16.09.1960 року народження,
останнє місце проживання: вул. Заньковецької, буд. 15,
кв. 4-а, м. Чернівці, як відповідачку в судове засідання по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Бабіняк
Людмили Давидівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання призначене на 09.00 год. 11 липня
2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна,
4, кабінет №20.
До зазначеної дати суд пропонує відповідачці надати
заперечення на позов та докази на їх підтвердження.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка
вважається повідомленою про час і місце розгляду
справи і у випадку неявки в судове засідання справа буде
розглянута за її відсутності.
Суддя В. М. Чебан

Суддя В. Б. Князєв

Деснянський районний суд м. Києва
викликає як відповідача Гуриненка Володимира Йосиповича, останнє відоме
місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Мілютенка, 36, кв. 102, у судове засідання,
яке призначене на 19.07.2016 року о 14
год. 15 хв., для розгляду справи за позовом Федоренко Л. М. до Гуриненка В. Й.
про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.
Суддя Грегуль О. В.

�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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До уваги учасників Реєстру підприємств
паливно-енергетичного комплексу!
Відповідно до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 29.06.2016 №399 «Про визнання такими, що
втратили чинність, деяких наказів Міністерства палива та енергетики
України», втратив чинність наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10.11.2005 №568 «Про затвердження
переліку підприємств».
Враховуючи вищевикладене та вимоги п. 28 постанови Кабінету
Міністрів України від 07.12.2005 №1163 «Про затвердження Порядку
ведення реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, що
беруть участь у процедурі погашення заборгованості, та користування його даними», ДП «Енергоринок», як адміністратор Реєстру
підприємств паливно-енергетичного комплексу (далі – Реєстр), з
29.06.2016 припиняє його ведення.
Окремо зазначаємо, що направляти звітність на адресу
ДП «Енергоринок», через ненадання якої підприємство виключали
з Реєстру, більше немає потреби.

Чернівецький районний суд Вінницької області (вул. Леніна, 20, с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької області) викликає в якості відповідача Юрченка Олександра Анатолійовича у цивільній справі
№ 150/312/16-ц (головуючий суддя Кушнір Б. Б.) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Юрченка Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначено на 10 годину 30 хвилин 12 липня
2016 року за вищевказаною адресою. В разі неявки до суду справу може
бути розглянуто у його відсутність на підставі наявних у справі доказів.

В приміщенні Шевченківського районного м. Запоріжжя в к. 38
01.08.2016 року о 15.00 годині відбудеться судове засідання по цивільній
справі № 336/2353/16, пр. № 2/336/1625/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Мулладжанової Вероніки Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. В
судове засідання викликається як відповідач Мулладжанова Вероніка Сергіївна, 30.11.1976 р.н., остання відома адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул.
Авраменка, буд. 1-А, кв. 159. В разі неявки справа буде розглянута за відсутності відповідача у порядку заочного розгляду.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Таранова Юрія Миколайовича, Савченко Тетяну Олексіївну як
відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 426/672/16-ц за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Таранова Ю. М., Савченко Т. О. про звернення стягнення на предмет застави на 11 липня 2016 року об 11.30
годині.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Л. М. Осіпенко

Щорський районний суд Чернігівської області викликає як відповідача Пусь Вадима
Олеговича, 28.01.1979 року народження (останнє відоме місце проживання: с. Нові
Млини, вул. Лісова, 14, Щорського району Чернігівської області) по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Пусь Вадима Олеговича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 13 липня 2016 року об 11.00 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 за його відсутності за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Суддя Артемова Л. Г.

Суддя М. М. Валевач

В Бобровицькому районному суді Чернігівської
області знаходиться цивільна справа № 729/309/16-ц;
2/729/204/15 р. за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Гавріна Ігоря Георгійовича, Гавріна Євгенія Ігоровича, Гавріна Олега Ігоровича про стягнення заборгованості, останнє місце проживання відповідача:
м. Київ, вул. Родимцева, 7-Б.
Гаврін Євгеній Ігорович викликається в судове засідання Бобровицького районного суду Чернігівської
області на 15 липня 2016 року о 09 годині як відповідач у справі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 47.
У разі неявки справа буде розглядатися на підставі доказів по ній за відсутності відповідача.
З часу опублікування оголошення в газеті відповідач являється належно повідомленим про час та
місце слухання справи.
Суддя Бойко B. І.

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Дребота Владислава Вадимовича,
16.08.1988 року народження, що 22 липня 2016 року о 09
годині 00 хвилин у залі судового засідання Роздільнянського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А,
відбудеться судове засідання по цивільній справі
№ 511/1258/16-ц, провадження №2/511/608/16 за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приват Банк» до Дребота Владислава Вадимовича про
стягнення заборгованості по кредитному договору.
Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу
Дреботу Владиславу Вадимовичу подати пояснення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі особисто або
через представника.
У разі неявки в судове засідання, справа може бути розглянута за відсутністю відповідача Дребота Владислава Вадимовича або його представника за наявними в ній
доказами.

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Нагаєвську Наталю Георгіївну, 16.12.1980
року народження, що 22 липня 2016 року о 09 годині 30 хвилин у залі судового засідання Роздільнянського районного
суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А, відбудеться судове засідання по цивільній справі № 511/1328/16-ц, провадження
№ 2/511/636/16 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» до Нагаєвської
Наталії Георгіївни про стягнення заборгованості по кредитному договору.
Роздільнянський районний суд пропонує відповідачці Нагаєвській Наталії Георгіївні подати пояснення, заперечення
та усі наявні в неї докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання, справа може бути розглянута за відсутністю відповідачки Нагаєвської Наталії
Георгіївни або її представника за наявними в ній доказами.

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Синенко Марію Дмитрівну в судове засідання
як відповідачку в справі за позовом Ожерельєвої Людмили Ігнатівни до Хмари Олександра Дмитровича, Синенко Марії Дмитрівни, треті особи: Приватний нотаріус
Васильківського нотаріального округу Київської області
Семенець Олександр Анатолійович, Хмара Ірина Олександрівна, Хмара Вадим Олександрович, про визнання
правочину недійсним внаслідок фіктивності, яке призначене на 27 липня 2016 року о 15 год. 30 хв. і відбудеться
за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 201, суддя Орда О. О.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без
поважних причин, воно буде проведено у вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик відповідачка вважається
повідомленою про час і місце розгляду справи.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу №219/4810/16-ц; 2/219/2572/2016 за
позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Ткаченка Євгенія Олександровича, Ткаченко Ірини Анатоліївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Відповідачі по справі: Ткаченко Євгеній Олександрович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька
область, м. Юнокомунарівськ, вул. Коломенська, буд. 125,
кв. 2) та Ткаченко Ірина Анатоліївна (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Юнокомунарівськ, вул. Коломенська, буд. 125, кв. 2) викликаються
14 липня 2016 року на 08 годину 30 хвилин до суду, каб.
301, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за їхньої відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Усачової Людмили Володимирівни до Усачова Дениса Геннадійовича, 3-тя
особа: Орган опіки та піклування Лиманської міської
ради Донецької області, про надання дозволу малолітній
дитині на тимчасові неодноразові виїзди за межі України
в супроводі матері, без згоди та супроводу батька.
Відповідач: Усачов Денис Геннадійович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Медицинська, буд. 23, кв. 16, викликається на 8 серпня 2016 року о 09 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду
перебуває цивільна справа №359/3426/16-ц за позовом
Овсієнка Миколи Петровича до Бориспільської районної
державної адміністрації, Босіченко Світлани Олександрівни, Буряка Олега Миколайовича, Буряк Світлани Василівни, Гракова Олега Миколайовича, Гукова Василя
Тимофійовича про скасування розпорядження місцевого органу виконавчої влади, про визнання осіб такими,
що втратили право власності на земельні ділянки.
У зв’язку з цим суд викликає відповідачів: Босіченко
Світлану Олександрівну, Буряка Олега Миколайовича,
Буряк Світлану Василівну, Гракова Олега Миколайовича,
Гукова Василя Тимофійовича в судове засідання.
Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 13 годині 00 хвилин 22 липня 2016 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Конопленко О. С.

Суддя Пронін С. Г.

Суддя Борець Є. О.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/3500/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Лумеровської Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 25 серпня 2016 року о 13 год. 00 хв. в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 409. Суддя Парій О. В., тел. (код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Лумеровську Світлану Миколаївну як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. № 308) 20 липня 2016 року о 09
годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Новодерьожкіна Дмитра
Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його
неявки справа буде розглянута за його відсутності.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/4036/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Акімової Ю. Г. про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 20.07.2016 року о
13.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, зала судового засідання 411.
Суд викликає Акімову Юлію Григорівну як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за
наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/4316/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Клименко Надії Анатоліївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 29 серпня 2016 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 409. Суддя Парій О. В., тел.(код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Клименко Надію Анатоліївну як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
Суддя Н. В. Мазай справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/4315/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Зубахіна
Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 29 серпня 2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.
409. Суддя Парій О. В., тел. (код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Зубахіна Сергія Вікторовича як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Іщенко Оксани Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором №260/03.1-100 від
31.08.2007 року.
Відповідачка Іщенко Оксана Олександрівна викликається на 20 липня 2016 року об 11.00 годині до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет №15,
для участі у розгляді справи у відкритому судовому
засіданні.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
вона повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя О. В. Іванова
Суддя Здоровиця О. В.

Суддя О. В. Іванова

В провадженні Монастирищенського районного суду Черкаської області знаходиться справа № 702/448/16-ц, провадження
№ 2/702/222/16 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Пальонко
Михайла Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Пальонко Михайло Олександрович викликається як відповідач у судове засідання, яке відбудеться 11 липня 2016 року о 14
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Соборна, 98,
м. Монастирище, Черкаська область. Суд пропонує відповідачу
подати письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі до визначеного судом дня проведення судового
засідання. У разі неявки відповідача у судове засідання, справа
буде розглянута за відсутності вказаної особи. Про причини неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/4320/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Панченко Олени Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 29 серпня 2016 року о 13 год. 30 хв. в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 409. Суддя Парій О. В., тел. (код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Панченко Олену Володимирівну як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
Суддя Полянчук Б. І. справа розглядатиметься за наявними матеріалами.
У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/4314/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Немченко
(Соляник) Людмили Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 29 серпня 2016 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.
409. Суддя Парій О. В., тел. (код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Немченко (Соляник) Людмилу Вікторівну
як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Моісеєнка Володимира Михайловича про стягнення заборгованості. Відповідач викликається на 11 липня 2016
року о 08.00 годині до суду, 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
у його відсутність.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове
засідання як відповідача Капустянчик (Долгову) Наталію Володимирівну (останнє відоме місце проживання: м. Бершадь Вінницької області) по цивільній справі № 126/794/16-ц за позовом представника
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Капустянчик (Долгової) Наталії Володимирівни про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька обл.) о 13.30 годині 03.08.2016 року.
У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності відповідача за наявних у справі доказів.

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Яценюка
«Тимофійчука» Івана Петровича як відповідача по цивільній справі
№ 715/1119/16-ц, провадження № 2/715/576/16, за позовною заявою Яценюк Віри Дмитрівни до Яценюка Івана Петровича, третя особа: Орган опіки
та піклування Глибоцької РДА, про позбавлення батьківських прав, у судове засідання 25.07.2016 року об 11 год. 00 хв. в залі Глибоцького
районного суду Чернівецької області.
Останнє відоме місце проживання Яценюка «Тимофійчука» Івана Петровича за адресою: с. Станівці Глибоцького району Чернівецької області.
У разі неявки відповідача справа буде розглядатися за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Ткачова С. М.

Суддя Хмель Р. В.

Суддя Цуркан В. В.

Барський районний суд Вінницької області повідомляє
відповідача Мартинова Олександра Вікторовича, що судове
засідання у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до
Мартинова Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості відбудеться о 09.45 год. 16.08.2016. У разі неявки у
судове засідання відповідача справу буде вирішено на підставі наявних у ній доказів.
Суддя Питель О. В.

Шевченківський районний суд міста Києва за адресою:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А викликає на 30.08.2016 року
о 12 год. 45 хв. як відповідача Жураківську Наталію Анатоліївну
за позовом Гуменного Юрія Михайловича до Жураківської Наталії Анатоліївни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог
щодо предмета спору - Відділ реєстрації актів цивільного стану
Шевченківського районного управління юстиції м. Києва про визнання батьківства та про внесення змін до актового запису про
народження дитини даних про батька.
Відповідач викликається у судове засідання, справа розглядатиметься у його відсутність.

Баришівський районний суд Київської області повідомляє
третю особу Максимова Сергія Леонідовича, який проживає за
адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 45, кв. 180, що судовий розгляд цивільної справи за позовом Ситник Ірини Миколаївни до
фізичної особи-підприємця Шкаріна Андрія Васильовича, третя
особа: фізична особа-підприємець Максимов Сергій Леонідович
про захист прав споживачів та стягнення грошових коштів, призначено до судового розгляду на 10 годину 14 липня 2016 року.
Ваша явка обов’язкова.
В разі неявки розгляд справи буде проведений за вашою відсутністю.

Суддя Рибак М. А.

Суддя Єременко В. М.

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

Втрачене посвідчення
багатодітної сім’ї
АА 003594, номер
посвідчення № 003594,
видане 16 листопада
2010 р. на Середа Ярослава
Вітіславівна та Середа
Олексій Миколайович,
вважати недійсним.
Втрачений судновий білет
на судно
з бортовим номером
КИВ-5039-К,
що належить Шкляр Юрію
Олексійовичу,
вважати недійсним.
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оголошення
Уповноважена особа
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на тимчасову адміністрацію
в ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» повідомляє,
що Договір факторингу №1905, що укладений
19.05.2016 р. між ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»
та ТОВ «ФК «ПЛЕЯДА» є нікчемним у відповідності
до положень пунктів 2, 3, 7, 9 частини 3 статті
38 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб».
Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача Бахматюка Олега Романовича по цивільній справі № 361/2542/16-ц, провадження 2/361/1824/16 р. за позовом Кравчун Ольги
Григорівни до Бахматюка Олега Романовича, 3-тя
особа: Національний банк України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб про захист прав споживачів, стягнення шкоди. Справу призначено до
розгляду на 9 серпня 2016 р. о 15.00 год. у приміщенні суду за адресою: 07400, Київська область,
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 209-210
(2-й поверх).
Суддя А. О. Шинкар

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільні справи за позовами
ПАТ «Укрсоцбанк» до фізичних осіб про стягнення заборгованості за кредитними договорами. Відповідачі:
— справа №319/503/16-ц - Рибалко Оксана Олександрівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Карла Маркса, буд. 5, викликається
до суду на 09 год. 30 хв. 3 серпня 2016 року;
— справа №319/502/16-ц - Шеремет Ігор Іванович,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Радянська, буд. 112, кв. 1, викликається
до суду на 09 год. 15 хв. 3 серпня 2016 року;
— справа №319/525/16-ц - Русанова Наталія Романівна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, пров. Даманський, буд. 2, викликається до
суду на 09 год. 00 хв. 10 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 позовів та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідачів у судові засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позови будуть
розглянуті за їхньої відсутності за наявними у справах
доказами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ «Укрсоцбанк» до Колосова Владислава Олеговича, Мадара
Олександра Олеговича, Колосової Ірини Ємериківни, Колосова Олега Олексійовича про стягнення заборгованості.
Відповідачі по справі викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для участі
у розгляді справи по суті:
— Колосов Владислав Олегович, який мешкає: 86494,
м. Юнокомунарівськ, Донецька область, вул. Ювілейна,
буд. 9, кв. 42, на 03.08.2016 р. о 08 год. 00 хв.;
— Мадар Олександр Олегович, який мешкає: 86401,
м. Єнакієве, Донецька область, вул. Северна, буд. 19, на
03.08.2016 р. о 08 год. 00 хв.;
— Колосова Ірина Ємериківна, яка мешкає: 86494,
м. Юнокомунарівськ, Донецька область, вул. Ювілейна,
буд. 9, кв. 42, на 03.08.2016 р. о 08 год. 00 хв.;
— Колосов Олег Олексійович, який мешкає: 86494,
м. Юнокомунарівськ, Донецька область, вул. Ювілейна,
буд. 9, кв. 42, на 03.08.2016 р. о 08 год. 00 хв.
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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовом Омельченко Марини Вікторівни до Омельченка Олександра
Костянтиновича, третя особа: Служба у справах дітей
Харцизької міської ради, про надання дозволу на виїзд
дитини з зони проведення антитерористичної операції
без згоди батька.
Відповідач Омельченко Олександр Костянтинович, 29
січня 1980 року народження, останнє відоме місце знаходження: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Вокзальна,
буд. 72-а, кв. 15, викликається на 14 липня 2016 року о
09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 16, для участі у розгляді справи. До розгляду
справи пропонується надати суду письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
Третя особа: Служба у справах дітей Харцизької міської ради, місцезнаходження: м. Харцизьк, вул. Краснознаменська, 87-а, викликається на 14 липня 2016 року
о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 16, для участі у розгляді справи. До розгляду
справи пропонується надати суду письмові пояснення
та заперечення.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, третьої особи необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню
відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і
ухвалено заочне рішення.

Суддя Солодовніков Р. С.

Суддя Фролова Н. М.

Суддя Лаврушин О. М.

Втрачені поліси ОСЦПВВНТЗ: Серії АІ: 4968018, 4968022, 4968051, 4968116,
4968121, 4968122, 4968123, 4968124, 4968125, 4968126, 4968127, 4968128, 4968129,
4968130, 4968131, 4968132, 4968133, 4968134, 4968135, 4968136, 4968137, 4968138,
4968139, 4968140, 4968141, 4968142, 4968143, 4968144, 4968145, 4968146, 4968147,
4968148, 4968149, 4968150, 4968151, 4968152, 4968153, 4968154, 4968155, 4968156,
4968157, 4968158, 4968159, 4968160, 4968161, 4968162, 4968163, 4968164, 4968165,
4968166, 4968167, 4968168, 4968169, 4968170, 4968171, 4968172, 4968173, 4968174,
4968175, 4968176, 4968177, 4968178, 4968179, 4968180, 4968181, 4968182, 4968183,
4968184, 4968185, 4968186, 4968187, 4968188, 4968189, 4968190, 4968191, 4968192,
4968193, 4968194, 4968195, 4968196, 4968197, 4968198, 4968199, 4968200,
4980762,3710239, 3308039, 3308112, 3308113, 3308114, 3308115, 4919036, 4988940,
4988951, 4990563, 48027, 50787, 2929999, 3254265, 3254396, 3739596, 4753473, 3741959,
3741965, 4950908, 4950910, 3708357, 4057512, 4754905, 4937799, 4964469, 4939934,
4939939, 4976057, 4982719, 4979734, 4979735, 4979736, 4979737, 4979738, 4936102,
4936103, 4936104, 4936105, 4936106, 4936107, 4936110, 4967063, 4950002, 4950003,
4950004, 4991503, 4985760, 3253547, 3710097, 4049833, 4049854, 4932534, 4932535,
4938401, 4946784, 4969941, 49730, 6960200, 3304679, 3309661, 3741695, 4922662,
4924684, 4924685, 3252928, 3252929, 3252930, 3252931, 3252936, 3252940, 3252942,
3252943, 3252944, 3252945, 3304052, 3304550, 3706540, 4055831, 4055832, 4055849,
4055864, 4752758, 4752759, 4752770, 4752917, 4752931, 4922848, 4924646, 3309801,
3706623, 3709213, 4056036, 4056037, 4056071, 4950793, 4950794, 4970405, 4970409,
4970421, 4970425, 4051633, 4952410, 4952417, 4952418, 4952434, 4952438, 4952439,
4952441, 4952442, 4997834, 4997835 та Серії АЕ: 1132863, 7702186, 7702187, 7702188,
7702189, 7702190, 7702191, 7702192, 7702193, 7702194, 7702195, 7702015, 4425639,
4426427, 6188683, 6188700, 6841575, 6841576, 6841577, 6841563, 6841564, 6841565,
6841566, 6841567, 6841568, 6841569, 6841570, 6841571, 6841572, 6841573, 6841574,
6179785, 6179786, 5194004, 6848238, 4431511, 6174130, 6192237, 6192238, 6192240,
6846926, 6846927, 6846928, 6846929, 6846930, 6846931, 6846932, 6846933, 6846934,
6846935, 6181971, 6173301, 6191297, 6191298, 6191299, 6191300, 6191311, 6191328,
6191329, 6191335, 7150405, 7150408, 7150409, 7150410, 7150411, 7150412, 7150413,
7150414, 7150415, 7150416, 7150417, 7150418, 7150419, 7150420, 7150521, 7150522,
7150523, 7150524, 7150525, 7150571, 7150572, 7150573, 7150574, 7150575, 7150576,
7150577, 7150578, 7150579, 7150580, 7150585, 7150586, 7150587, 7150588, 7150589,
7150590, 7150706, 7150707, 7150708, 7150709, 7150710, 7150711, 7150712, 7150713,
7150714, 7150715, 7472486, 7472487, 7472488, 7472489, 7472490, 7472491, 7472492,
7472493, 7472494, 7472495, 7472496, 7472497, 7472498, 7472499, 7472500, 4429217,
5730753, 5730803, 5730810, 5737063, 5744390, 5744403, 5744404, 5744405, 5744406,
5744433, 5744434, 5744435, 6182446, 7151413, 7151414, 6180640, 6180641, 6180700,
5737224, 5737237, 5450693, 5456892, 5742458, 5742459, 4434238, 4434239, 4434240,
4434242, 4434244, 4434245, 4945894, 4945895, 4945896, 4945897, 4945898, 4945899,
4945900, 5193502, 5193503, 4434127, 4434129, 4434130, 4434131, 4945871, 4945872,
4945873, 5729096, 5729097, 5729098, 5729099, 5729100, 5194787, 4431248, 6192221,
5189645, 5458351, 7152800, 7708165, 7158760, 7702011, 7474390, 9022055 страховик –
ПрАТ «Європейський страховий союз», код ЄДРПОУ 33552636 – вважати недійсними.

Дубровицьким районним судом Рівненської області 18.12.2015
року у заочному порядку розглянуто цивільну справу №560/1380/15-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мулько Анатолія Петровича
(19.02.1987 року народження) про стягнення заборгованості.
Даним заочним рішенням позов ПАТ КБ «ПриватБанк» було задоволено в повному обсязі. З повним текстом рішення відповідач
Мулько Анатолій Петрович може ознайомитися, звернувшись до
канцелярії Дубровицького районного суду за адресою: м. Дубровиця,
вул. Воробинська, 22, Рівненської області.

Дубровицьким районним судом Рівненської області 14.12.2015 року
у заочному порядку розглянуто цивільну справу №560/1471/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Довгалюка Руслана Володимировича
(22.03.1991 року народження) про стягнення заборгованості.
Даним заочним рішенням позов ПАТ КБ «ПриватБанк» було задоволено в повному обсязі. З повним текстом рішення відповідач
Довгалюк Руслан Володимирович може ознайомитися, звернувшись
до канцелярії Дубровицького районного суду за адресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, 22, Рівненської області.

Суддя Отупор К. М.

Суддя Сидоренко З. С.

Полтавський районний суд Полтавської області, відповідно до ч. 10
ст. 74 ЦПК України, викликає Ударцева Станіслава Павловича, зареєстрованого за адресою: с. Терешки, вул. Жовтнева, 38 (останнє відоме місце
проживання: вул. Калініна, буд. 65, с. Новоселівка Хмельницької обл.,
Полонського р-н) в судове засідання як відповідача, яке відбудеться в
приміщенні Полтавського районного суду Полтавської області за адресою: м. Полтава вул. Фрунзе, 154-а о 13.00 год. 25.07.2016 року по цивільній справі № 545/763/15-ц за позовною заявою Ударцевої Катерини
Олександрівни до Ударцева Станіслава Павловича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Романівський районний суд Житомирської області викликає
як відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» в судове засідання для розгляду цивільної справи
№ 290/478/16-ц за позовом Левченко Розалії Петрівни (представник позивача Саламаха Анатолій Віталійович) про розірвання
договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 12 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 йото відсутності.
Суддя О. О. Гальченко
Суддя В. П. Кравчук

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача
Кудрявцеву Олену Володимирівну по цивільній справі
№ 2/756/3083/16 за позовом Кудрявцевої Ганни Іванівни до Кудрявцевої Олени Володимирівни про визнання права власності на
1/2 частину квартири, розгляд якої призначено на 09.08.2016 р.
о 09.30 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 18, суддя
Жук М. В.
У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності відповідача.

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 19
серпня 2016 р. о 16 годині 00 хвилин в залі засідань № 221 в
приміщенні суду за адресою: місто Одеса, вул. Балківська, 33
відбудеться слухання справи за позовом Невської Альони Михайлівни до Гальченко Ірини Андріївни про стягнення боргу за
розпискою.
В судове засідання у вищевказаний час викликається як відповідач Гальченко Ірина Андріївна. В разі її неявки в судове засідання позов може бути розглянутий за її відсутністю та на
підставі наявних у справі доказів.
Суддя Л. М. Чернявська

Токмацький районний суд Запорізької області викликає на
судове засідання, яке відбудеться 14 липня 2016 року о 09.00 в
приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська,
буд. 28, Михайлова Олексія Володимировича (останнє відоме
місце проживання: 87200, Донецька область, Старобешівський
район, смт Старобешеве, вул. Набережна, буд. 57) як відповідача по цивільній справі № 328/2120/16-ц за позовом Білібіної
Олени Іванівни до Михайлова Олексія Володимировича про розірвання шлюбу.
Суддя А. В. Новак
Суддя Л. В. Петренко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Мороза
В’ячеслава Васильовича по цивільній справі за позовом Бочкарьової
Альони Володимирівни до Мороза В’ячеслава Васильовича про поділ
спільної сумісної власності подружжя.
Остання відома адреса місцезнаходження відповідача Мороза В’ячеслава Васильовича: вул. Новопирогівська, 23, кв. 33, м. Київ.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127,
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 27 липня 2016
року о 14 год. 10 хв.
В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без участі відповідача.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Радянська, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» до Житкової Ніни Федорівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка Житкова Н.Ф. викликається на 5 серпня 2016 року о 09.00 годині 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 відповідачки, необхідно повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.
Суддя Діденко С. О.

Приазовський районний суд Запорізької області викликає
відповідача Субботовського Бориса Івановича, 15.07.1960 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: Донецька область,
Новоазовський район, м.Новоазовськ, вул. Близнюкова, За,
у судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке призначене на 09 серпня 2016 року о 09 годині
00 хвилин і відбудеться в приміщенні Приазовського районного суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5,
смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі
неявки до суду справа може бути розглянута за відсутності
відповідача на підставі наявних у ній доказів. Відповідач зобов’язаний повідомляти про зміну свого місця проживання
(перебування) або місцезнаходження під час провадження
справи, а також про причини неявки в судове засідання. У разі
неповідомлення суду про причини неявки вважається, що відповідач не з’явився в судове засідання без поважних причин.

Суддя Пантилус О. П.

Суддя Сіра Г. І.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка Давидович Наталя Володимирівна,
10.04.1983 року народження, останнє місце реєстрації:
86703, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Зарічна, буд.
1а, кв. 16, викликається на 18 липня 2016 року о 10.00
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 відповідачки, 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.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» до:
1) Зборовець Олени Вікторівни про стягнення заборгованості, яка проживає за адресою: Донецька обл.,
м. Макіївка, пров. Медичний, буд. 3, кв. 14, викликається
на 20 липня 2016 року о 08.45 годині до суду, каб. № 7,
для участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/3813/16);
2) Бутька Віктора Едвардовича про стягнення заборгованості, який проживає за адресою: Донецька обл.,
м. Макіївка, вул. Автотранспортна, буд. 29, викликається
на 20 липня 2016 року о 09.00 годині до суду, каб. № 7,
для участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/3861/16).
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

Томаківський районний суд повідомляє усіх заінтересованих осіб про розгляд цивільної справи № 195/132/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Гасинця Івана Михайловича про стягнення заборгованості.
По вказаній цивільній справі в судове засідання, призначене 11.07.2016 року на 09 годину, викликається як відповідач Гасинець Іван Михайлович, 15.08.1958 року
народження, остання реєстрація місця проживання: Дніпропетровська область, Томаківський район, селище Томаківка,
вул. Комунальна, буд. 6, кв. 6.
Слухання справи відбудеться за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, селище Томаківка, вулиця Лесі Українки, 28.
У випадку неявки відповідача на призначений час, дату
та місце, вищевказана цивільна справа буде розглянута без
його присутності та вирішена на підставі наявних у ній доказів послідуючим ухваленням заочного рішення.

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 №319/494/16-ц - Герасименко Світлана Вікторівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Жовтнева, буд. 49, викликається до
суду на 09.00 год. 11 липня 2016 року;
— справа №319/493/16-ц - Агафонов Євген Сергійович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Каблукова, буд. 1, кв. 3, викликається до
суду на 09.30 год. 11 липня 2016 року;
— справа №319/496/16-ц - Притикін Сергій Іванович,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Апанасенка, буд. 50, викликається до
суду на 10.00 год. 11 липня 2016 року;
— справа №319/497/16-ц - Чумак Валерій Павлович,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Київська, буд. 1, викликається до суду на
10.30 год. 11 липня 2016 року;
— справа №319/490/16-ц - Комаров Андрій Миколайович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Шахматова, буд. 20, кв. 1, викликається до суду на 11.30 год. 11 липня 2016 року;
— справа №319/495/16-ц - Дубін Рашит Саітович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. Будівельників, буд. 3, кв. 80, викликається до суду на 12.00 год. 11 липня 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 позовів та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідачів у судові засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позови будуть
розглянуті за їхньої відсутності за наявними у справах
доказами.

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя Переверзева Л. І.

Суддя А. П. Тетеревятников

Суддя Солодовніков Р. С.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України викликає Остапову Наталію Валеріївну, 02 листопада 1977 року народження,
останнє відоме місце реєстрації: Сумська область,
м. Кролевець, пл. Миру, буд. 7, кв. 20, як відповідача по
справі № 579/864/16-ц 2/579/215/16 за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Остапової Наталії Валеріївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Справа призначена до розгляду на 20 липня 2016 року
о 09 годині 30 хвилин у м.Кролевець Сумської області,
вул.Франка, 13.
Суд пропонує Остаповій Наталії Валеріївні подати
письмові пояснення та всі наявні докази по справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення вважається належним повідомленням, і справа
буде розглянута за відсутності Остапової Наталії Валеріївни.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Охтирський міськрайонний суд Сумської області
викликає у судове засідання Кадацького Давида Валерійовича, 26.02.1979 р.н., як відповідача по цивільній справі за позовом Кадацької Ольги Сергіївни
до Кадацького Давида Валерійовича, третя особа:
Орган опіки та піклування Охтирської міської ради
про зміну розміру аліментів та надання дозволу на
тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди
батька, розгляд якої відбудеться 12 липня 2016 року
о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Охтирка Сумської області, вул. Незалежності, 7.
Суддя С. М. Логінова
Суддя Н. Б. Плотникова

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
(адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Героїв
Майдану, 54, каб. № 311) викликає в судове засідання Білик
Анжелу Валеріївну, 01.03.1974 р.н., Білик Едеру Анатоліївну,
18.01.1996 р.н., на 12 год. 00 хв. 21 липня 2016 року як відповідачів у справі за позовом Єфимової Валентини Трохимівни, Малевіча Вадима Валерійовича до Білик Анжели
Валеріївни, Білик Едери Анатоліївни про визнання особи
такою, що втратила право на користування житлом. У разі
неявки до суду та неповідомлення причин неявки, або якщо
такі причини суд визнає неповажними, справа буде вирішена на підставі наявних у справі даних та доказів і буде постановлено заочне рішення.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Покідаєва Олега Юрійовича про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі Покідаєв Олег Юрійович (зареєстрований за адресою: 85200, м. Донецьк,
вул. Оборонна, 3/43) викликається на 22 серпня 2016
року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, 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.

Цюрупинський районний суд Херсонської області викликає як відповідачів Лєбєдєва Олександра Вікторовича, Лєбєдєва Дмитра Вікторовича на 11.07.2016 року
об 11.30 год. у справі за позовом ПАТ КБ «Правексбанк»
до Лєбєдєва Олександра Вікторовича, Лєбєдєва Дмитра
Вікторовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Цюрупинського районного суду Херсонської області за адресою:
вул. Поштова, 48, м. Цюрупинськ.
У разі неявки в судове засідання відповідачів справу
буде розглянуто за їх відсутності за наявними у справі
доказами.

Суддя В. В. Андреєв

Суддя С. П. Савчак

Сватівський районний суд Луганської області викликає Гіря Максима Олександровича як відповідача
у цивільній справі № 426/7086/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Гіря Максима Олександровича про
стягнення заборгованості в судове засідання, яке
відбудеться 20 липня 2016 року о 15.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
проводитиме розгляд справи без участі відповідача.
Суддя О. А. Гашинська

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відповідача Щеголева Олега Олеговича, який
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Стаханов, у судове засідання з розгляду цивільної справи
№ 526/2198/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Щеголева Олега Олеговича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
05.09.2016 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, б-р
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Жашківський районний суд Черкаської області викликає в судове засідання як відповідачів: Грубася Геннадія
Васильовича, Грубась Наталію Василівну, місце реєстрації: с. Конело Хутори, Жашківський район, Черкаська область, 19252, по цивільній справі за позовом ПАТ
«Всеукраїнський Банк Розвитку» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Засідання відбудеться 20.07.2016 року о 09 год. 00 хв.
за адресою: 19200, вул. Благовісна (Чапаєва), 8,
м. Жашків, Черкаська область.
У разі неявки Грубася Геннадія Васильовича та Грубась Наталії Василівни на судове засідання справа буде
розглянута за їх відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/2670/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Дубіка Е. М. про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Відповідач у справі Дубік Едуард Миронович, 18.12.1965 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка Донецької
області, вул. Лісова, буд. 63, викликається до суду на 18 липня
2016 року о 08.20 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 Г. Д. Скочій

Суддя В. Ф. Скрипник

Суддя О. С. Малінов

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Корнійчук Наталії Василівни в інтересах Бондаренка Віктора Вікторовича на заочне рішення Печерського районного суду м. Києва від 28
травня 2010 року в справі за позовом Акціонерного
банку «Український Бізнес Банк» до Бондаренка Віктора
Вікторовича, Бондаренко Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором відбудеться в приміщенні Апеляційного суду м. Києва (вул.
Солом’янська, 2а) 25 серпня 2016 року об 11 годині 15
хвилин.
У випадку явки, при собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Заводський районний суд м. Запоріжжя розглядає цивільну справу № 332/1263/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Сухарської Марини Олегівни про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Сухарська Марина Олегівна викликається до суду на 12.07.2016 року на 09.30 год., зал судового засідання № 1, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачеві пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази.
У випадку неявки до суду відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у її
відсутності.
Адреса суду: 69009, м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65,
тел. (061) 236-56-77.

Сколівський районний суд Львівської області викликає Мацевича Ігоря Михайловича в судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом
Волкової Олександри Іванівни до Мацевича Ігоря
Михайловича про стягнення коштів за борговою
розпискою.
Судове засідання відбудеться о 14 год. 00 хв.
12.08.2016 р. у приміщенні суду за адресою:
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.
У випадку неявки відповідача Мацевича Ігоря Михайловича справу буде розглянуто за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.
Суддя О. Л. Шалпегіна
Суддя Ясінський Ю. Є.

Приазовський районний суд Запорізької області повідомляє Дуднікова Ярослава Юрійовича, який проживає
за адресою: Донецька область, Новоазовський район,
с. Самсоново, вул. Шевченка, п/б 22-а, про те, що
11.07.2016 р. о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду
за адресою: смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, буде слухатись цивільна справа за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Дуднікова Я. Ю. про стягнення заборгованості.
З опублікуванням оголошення про виклик Дудніков
Ярослав Юрійович вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи і у випадку його неявки справа
підлягає розгляду у його відсутність.

Барський районний суд Вінницької області повідомляє відповідача Басюка Олександра Миколайовича, що судове засідання у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Басюка Олександра
Миколайовича про стягнення заборгованості відбудеться о 09.30 год. 16.08.2016 р. У разі неявки в судове засідання відповідача справу буде вирішено на
підставі наявних доказів.
Суддя В. В. Рябченко
Суддя Питель О. В.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 11 липня 2016
року о 14 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Змійова Романа Юрійовича про стягнення заборгованості за договором кредиту.
В судове засідання викликається як відповідач
Змійов Р. Ю. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 11 липня 2016
року о 13 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Петрової Елли Василівни про стягнення заборгованості
за договором кредиту.
В судове засідання викликається як відповідач
Петрова Е. В. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Гелетуху
Євгена Миколайовича, що судове засідання у справі за позовом Лесника М. С., Лесник Д. С., в інтересах яких діє мати
- Лесник М. А. до Гелетухи Є. М. про визнання права власності на майно, відбудеться в приміщенні Подільського
районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал с.з.
№ 6) під головуванням судді Васильченка О. В. 18 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 в судове засідання без поважних причин,
справа буде розглянута за вашої відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Романівський районний суд Житомирської області
викликає відповідача — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду
цивільної справи №290/482/16-ц за позовом Савіцького
Андрія Андрійовича (представник позивача - Саламаха
Анатолій Віталійович) про розірвання договору оренди
земельної ділянки, яке відбудеться 12 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу №219/4233/16-ц; 2/219/2363/2016 за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Мироненка Юрія Олександровича про стягнення
заборгованості.
Відповідач по справі: Мироненко Юрій Олександрович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 96499, Донецька
область, Єнакіївська міська рада, с. Петрівське, 9а) викликається
21 липня 2016 року на 09 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.

Романівський районний суд Житомирської області
викликає відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду
цивільної справи №290/476/16-ц за позовом Коляди
Діни Єфремівни (представник позивача - Саламаха Анатолій Віталійович) про розірвання договору оренди земельної ділянки, яке відбудеться 12 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 №290/479/16-ц за позовом Мазур
Олени Анастасіївни (представник позивача — Саламаха
Анатолій Віталійович) про розірвання договору оренди
земельної ділянки, яке відбудеться 12 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

Суддя В. П. Кравчук

Суддя В. В. Саліхов
Шишацький районний суд Полтавської області викликає відповідача Зінченка Олександра Степановича
(01.01.1968 р.н.), останнє відоме місце проживання: вулиця Дерія, буд. 30, кв. 23, селище Шишаки Шишацького району Полтавської області, у судове засідання по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Зінченка О. С. про стягнення заборгованості по кредитному договору. Судове засідання призначено на 19
липня 2016 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за
адресою: Полтавська обл., смт Шишаки, вул. Партизанська, 6. Явка до суду обов’язкова. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причину неявки.

Суддя В. П. Кравчук

Романівський районний суд Житомирської області
викликає відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду
цивільної справи №290/480/16-ц за позовом Мазура
Олександра Михайловича (представник позивача - Саламаха Анатолій Віталійович) про розірвання договору
оренди земельної ділянки, яке відбудеться 12 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.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача у судове засідання Бєсолова
Дмитра Вадимовича по справі № 433/998/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Бєсолова Дмитра
Вадимовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Засідання відбудеться 29 липня 2016 року о 16
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.
Суддя В. П. Кравчук
Суддя Крівоклякіна Н. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Реброва
Андрія Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Відповідач Ребров А. А. викликається до каб. № 6 суду
на 08 серпня 2016 року на 09 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 за його відсутності за наявними доказами.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає Кузько Віталія Валерійовича як відповідача по цивільній справі № 2/577/868/16 за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кузько Віталія Валерійовича про стягнення боргу в судове засідання,
яке відбудеться 25 липня 2016 року о 08 год. 00 хв.
в приміщенні суду за адресою: Сумська область,
м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. № 15, тел. 6-31-68.
При собі необхідно мати паспорт.
Суддя Бєлоусов А.Є.
Суддя Т. А. Буток

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання
відповідача по цивільній справі № 185/5532/16-ц за позовом
Чигріної Олени Іванівни до Чигріна Дмитра Григоровича,
третя особа: Орган опіки та піклування виконавчого комітету
Лиманської міської ради Донецької області, про позбавлення батьківських прав.
Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк. Судове засідання призначено на 14 липня 2016 року об 11.00
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
Суддя Брежнев О. А. його відсутністю.

Романівський районний суд Житомирської області
викликає відповідача — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду
цивільної справи №290/481/16-ц за позовом Шерстюк
Світлани Віталіївни (представник позивача — Саламаха
Анатолій Віталійович) про розірвання договору оренди
земельної ділянки, яке відбудеться 12 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.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Коваленко
Ольги Олександрівни до Бугай Світлани Андріївни
про витребування боргу.
Відповідачка Бугай С. А. викликається до каб.
№ 6 суду на 14 липня 2016 року об 11 годині 00 хвилин для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа буде розглянута у її відсутність за
наявними доказами.
Суддя В. П. Кравчук
Суддя Бєлоусов А. Є.

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє Ткача Андрія Володимировича про
те, що цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ткача Андрія Володимировича про стягнення заборгованості призначена слуханням на 18
липня 2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні
Києво-Святошинського районного суду Київської
області за адресою: вул. Мельниченка, 1, м. Київ.
Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи
буде проведено у вашу відсутність.
Суддя Т. В. Дубас

Ямпільський районний суд Сумської області викликає
Біндюга Олександра Петровича, 27.03.1978 р.н., останнє відоме місце реєстрації за адресою: смт Свеса Ямпільського
району Сумської області, вул. Комуністична, буд. 3, кв. 1, в
судове засідання як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Акцент Банк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 22 серпня 2016 року о 09
годині 00 хвилин в приміщенні Ямпільського районного суду
Сумської області, що знаходиться за адресою: б-р Ювілейний, 8/2, смт Ямпіль Сумської області.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин, справа буде розглянута у його відсутність.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає Рисенка Олександра Миколайовича
як відповідача по цивільній справі № 2/577/785/16 за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рисенка Олександра Миколайовича про стягнення боргу в судове засідання, яке відбудеться 25 липня 2016 року о 08
год. 15 хв. в приміщенні суду за адресою: Сумська
область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. № 15, тел.
6-31-68. При собі необхідно мати паспорт.
Суддя Т. А. Буток

Самойлова Валентина Олександрівна, 02.02.1994 р.н.,
останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл.,
м. Харцизьк, смт Гірне, вул. Чкалова, буд. 5, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідач по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Самойлової Валентини Олександрівни 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 О. В. Сатарова

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

Суддя Корнєєва В. В.
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У полон казки і середньовіччя

погода на завтра

ДОЗВІЛЛЯ. В обласному центрі Волині після дворічної перерви
Фото Валерія Мельника

відновили фестиваль «Ніч у Луцькому замку»
Ольга БУЛКОВСЬКА,
«Урядовий кур’єр»
ицарі, феї, містичні істоти та красуні в історичних одностроях — кого тільки
не зустрінеш у замку Любарта, якщо завітаєш на вже традиційне арт-шоу «Ніч у
Луцькому замку»!
Щойно сутінки спустилися
на середньовічну фортецю,
як тут ожила вечірня казка
— театралізоване дійство від
акторів Волинського обласного театру ляльок. Доки малеча тішилася історією про підкову на щастя, звідусіль квапилися гості. А зійшлося їх
чимало — понад дві тисячі!
— Дуже втішений, що «Ніч
у Луцькому замку» повернулася, — каже міський голова
Микола Романюк. — Якщо
раніше організатори акцентували на середньовічній історії будівлі, то цього разу
відвідувачам дарували казку.
Луцький оповісник відкрив «Послання з міжчасся»,
у якому йшлося про таємничу істоту, знайдену в підземеллях церкви Іоанна-Богослова. Власне її й намагалися відтворити актори разом із відвідувачами. Кожен
охочий мав змогу прибрати і
прибити дощечку до дерев’яної скульптури коня —
символу незламності українського духу. Диво-конструкція не тільки нагадувала про
подвиги пращурів, а й допомагала сучасним героям: усі
зібрані кошти від продажу
дощечок спрямують воїнам
АТО.
Ніч була багата на сюрпризи для відвідувачів замку. Гостей розважали артисти на ходулях, барабанщики

Л

А феї таки існують!

Середньовічних лицарських знарядь було, як кажуть,
до кольору, до вибору

влаштували
видовищне
шоу, майстри декоративноприкладного мистецтва презентували свою творчість і
ділилися секретами під час
майстер-класів.
Та найбільше глядачів зібрала головна сцена. Тут свої
«Метаморфози» творив театр
«Бармаглот» із Білорусі, автентичну музику виконували
гурти зі Львова та Києва. А
луцький театр «Гармидер»
подарував пронизливу постановку під пісні Ніно Катамадзе у виконанні відомої співачки Галини Конах.
Північ у замку була справді
запальною — театр вогню Fire dance розповів містичну історію про перемогу добра над
злом.
Та найбільший ажіотаж
спричинив виступ хедлайнерів ночі — гурту The HARDKISS. Світлове шоу, драйвова музика та чарівний голос
солістки Юлії Саніної не залишили байдужим нікого.
Понад годину музиканти
дарували шанувальникам
улюблені композиції, навіть
після виступу публіка не хотіла їх відпускати, викликаючи на біс. Тож музиканти
виконали єдину в своєму репертуарі українськомовну
пісню «Прірва», якій підспівував увесь замок.
Непомітно мури замку освітили перші промені світанку. Новий день гості й учасники особливої луцької ночі зустрічали з фолк-гуртом «Марвінок» зі Львова. Повільно замок пустів. Гості покидали його під пильним поглядом лицарів, кликунів, фей та казкових істот, обіцяючи їм неодмінно повернутися наступного року.

Чи ви чули галицький шлягер?
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
НАШЕ. Українська пісня й надалі в рідній хаті не лунає вільно.
Щоб зазвучала вона на радіо- та
телехвилях, доводиться з боєм
ухвалювати відповідні закони,
бо багатьом п’ятиколонникам у
нашій країні більше до вподоби
російська попса з тюремним
шансоном. Тому відомий виконавець народний артист України Ярослав Борута три роки тому в Івано-Франківську заснував Всеукраїнську народну пісенну премію «Галицький шлягер».
Фестиваль поставив за мету
підтримувати українську пісню,
зокрема естрадну. «Це пісні з
гарною мелодією, змістовним
текстом, — каже пан Ярослав.
— Українофоби витісняють її з
ефіру, натомість підсувають слухачам музичний ширвжиток, несмак».
Головою оргкомітету став славетний поет-пісняр Вадим кри-

щенко. каже, в новому проекті
прагнули дати нове дихання колись популярним пісням. але
після першого фесту «підтягнулися виконавці, серед яких чимало молодих». Тож вирішили не
тільки згадувати минуле, а й відкривати нові шлягери та імена.
Цього року перший відбірковий тур зорганізували в Тернополі. а ось гала-концерт є намір
провести на початку наступного
року у львові. незважаючи на
регіональну назву «Галицький
шлягер», планують поширити
фест і на великі сцени інших
міст. У Тернополі змагалися співаки з Івано-Франківська, львова, києва, Одеси, інших міст —
у конкурсі можуть брати участь
виконавці з усієї країни та діаспори.
Чому ж фестиваль називається народною премією? Бо
обов’язки журі поклали на кожного, хто прийшов до Палацу
культури «Березіль» ім. леся
курбаса. Їм роздали бюлетені
для голосування з іменами кон-

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

курсантів і назвами пісень. артисти виконували дві українськомовні пісні, а глядачі мали обрати з них одну. Твір-переможець
удостоїться, крім диплома лауреата, також призу на гала-концерті. До слова, ескіз такої нагороди розробив сам Ярослав Борута, а виготовляють статуетку
прикарпатські умільці.
Пісні на «Галицькому шлягері» дарували Степан Гіга, Микола Свидюк,
алла Попова,
Ярослава Руденко, Володимир
Вермінський, квартет «Гетьман». Бурхливі оплески тернопільців заслужив колектив у
складі чотирьох молодих виконавців «Будьмо». Їхні динамічні
твори «Тебе любив» і «Поведи
мене» опинилися на шлягерній
вершині.
Важливо, що на фестивалі
прозвучали прем’єри пісень патріотичної значущості. львів’янин Сергій котовський за кілька
днів до відбіркового туру написав пісню на вірш Богдана
Стельмаха «Шлюбний персте-

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

нець» про нині найболючіше,
найтривожніше — захист української землі. Пісенний герой просить у коханої вибачення і йде на
фронт. Вірить: коли війна мине,
повернеться із шлюбним перстенцем, виклепаним з кулі, й
поведе своє кохання під вінець.
Глибокі слова, задушевна музика не могли не торкнутися, не
зворушити струн глядацьких
сердець.
не повинні вмирати й хороші
пісні. Це ще раз зі сцени нагадав один з постійних ведучих
фестивалю народний артист
України анатолій Матвійчук.
«Будь українцем відверто, завзято, незгибно, усюди й завжди», — закликав Вадим крищенко в одному із власних віршів, які пролунали зі сцени в авторському виконанні. а ще Вадим Дмитрович зачитав привітання міністра культури Євгена
нищука. Одначе, крім цього вітального листа, владні органи
й не намагалися підтримати
«Галицький шлягер».

ТеМПеРAТУРA ПO OБлAСТЯХ УкРAЇни
нA 8 лиПнЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+10 +15
+7 +12
+8 +13
+6 +11
+5 +10
+6 +11
+6 +11
+7 +12
+6 +11
+9 +14

День
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+20 +25

Oбласть
Нiч
Черкаська
+10 +15
Кіровоградська +10 +15
Полтавська
+10 +15
Дніпропетровська +10 +15
Одеська
+13 +18
Миколаївська
+11 +16
Херсонська
+13 +18
Запорізька
+11 +16
Харківська
+10 +15
Донецька
+11 +16
Луганська
+10 +15
Крим
+13 +18
Київ
+11 +13

День
+20 +25
+20 +25
+20 +25
+21 +26
+23 +28
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+20 +25
+21 +26
+21 +26
+21 +26
+23 +25

Укргiдрометцентр

УЄФА: справи
щодо збірної України
через допінг немає
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ЄВРО-2016. Союз європейських футбольних асоціацій не
відкривав дисциплінарної справи щодо збірної України через
можливе вживання її гравцями допінгу під час чемпіонату Європи 2016 року. Про це повідомляє прес-служба УЄФа.
Раніше бельгійські ЗМІ повідомляли, що УЄФа може почати
розслідування щодо збірної України у зв’язку з виявленням поруч з готелем, де проживала команда, великої кількості виробів
медичного призначення.
«Жодної дисциплінарної справи у зв’язку з цим відкрито не
було, а результати всіх допінгтестів, проаналізованих до теперішнього часу, були негативними», — зазначив представник прес-служби Союзу європейських футбольних асоціацій.
наприкінці червня УЄФа
оголосив, що жодна з 1818 допінг-проб, взятих у футболістів,
які брали участь у чемпіонаті
Європи-2016 у Франції, не дала позитивного результату.
лікарі збірної України не переживають через чутки про можливе використання допінгу футболістами національної команди. Про це заявив один з них Сергій Дереповський.
«Жовта преса намагається знайти сенсацію там, де її і близько немає. У делегації були ж не тільки футболісти. Магнезія,
наприклад, насправді використовується для компресів. а упаковка з-під наклофену — це я взагалі собі колов, у мене коліно
запалилося», — сказав він в інтерв’ю українським ЗМІ.
«Щодо шприців, то в них розводимо препарати для компресів: я ж не винен, що магнезію випускають не у великому флаконі, а в ампулах. І вольтарен можна ввести тільки через укол»,
— додав він.
За словами лікаря, усі шприци були у спеціальних утилізаційних пакетах, які взагалі не потрібно було розкривати. Утім,
як з’ясувалося, коли збірна України після ганебного провалу
на чемпіонаті Європи виїздила з готелю, то попросила персонал викинути сміття, а його чомусь залишили біля входу. на
радість мисливцям за сенсаціями.
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там, де її
і близько немає.

Листування з читачами тiльки
на сторiнках газети.
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