РЕЗЮМУЮЧИ

Погляд на проблему

3

6

Допомога, яку
за підсумками
Варшавського саміту
НАТО планує отримати
Україна, не має аналогів

п’ятниця, 15 ЛИПня 2016 РОКУ		
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Коли з’являються
нові спільні виклики
світовій безпеці, гібридні
загрози в регіоні,
глобалізується економічна
взаємодія, відносини наших
держав потребують
нової динаміки».

Квадратний метр
має бути теплим
Фото Володимира ЗАЇКИ

ЦИТАТА ДНЯ

Президент України про необхідність
модернізувати стратегічне партнерство
України та Азербайджану

«УК» з’ясовував,
чи зникне з
карти України
природний парк
«Бузький Гард»
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Кіровоград став
Кропивницьким
ДЕКОМУНІЗАЦІЯ. Голова Верховної Ради Андрій Парубій
підписав учора ухвалену Верховною Радою постанову про перейменування міста Кіровоград на Кропивницький. Він зробив
це публічно під час брифінгу, на якому заявив: «Давнє українське козацьке поселення не може мати ні імперську, ні радянську назву».
Спікер парламенту зауважив, що нині через декомунізацію в
Україні перейменовано 1012 населених пунктів і районів.
Марко Кропивницький — український патріот, письменник,
актор і драматург, родом з Кіровоградської області, один із
основоположників українського театру.
Раніше Кіровоградська міська рада запропонувала Верховній Раді сім варіантів нової назви міста для його перейменування: Єлисаветград, Кропивницький, Златопіль, Благомир, Інгульськ, Козацьк і Ексампей. Чи найвдалішу з них обрали народні депутати, покаже час, але нащадкам містян точно не доведеться червоніти в майбутньому.

ЦИФРА ДНЯ

4500000 тонн
зерна нового врожаю
вже зібрали українські аграрії
ТРИВАЄ
ПЕРЕДПЛАТА
ГАЗЕТИ
«УРЯДОВИЙ
КУР’ЄР»
НА 2016 РІК
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ВАРТО ЗНАТИ. Європейські країни виходили з економічної

кризи, будуючи доступне, переважно енергоефективне
житло для простих людей. Чи можливо це в Україні?

ОПЕРАТИВНО

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

.................................................................

ОБ’ЄКТИВНО

..............

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ
УСІ
ВІДДІЛЕННЯ
ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

КОМПЕТЕНТНО

на запитання читачів
відповідають авторитетні
спеціалісти: урядовці, юристи,
учені, лікарі

.................................................................

ТЕЛЕКУР’ЄР

програми головних телеканалів України
на сторінках «Урядового кур’єра»

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080046

USD 2482.1286
EUR 2748.2128
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8872
за 10 рублів

для ветеранів
для інших
війни, пенсіонерів, передплатників
чорнобильців,
та підприємств
студентів
і організацій

на 1 місяць . . . . . . . .
на 3 місяці . . . . . . . . .

25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.
75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн

Соціальний передплатний
Передплатний індекс
індекс 40227
61035
У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

встановлені Національним банком України на

/

AU 333287.82

послуга за
приймання
передплати

14 липня 2016 року

AG 5036.24
PT 271048.44
за 10 тройських унцій

PD 155629.46

15 липня 2016 року, п’ятниця, № 131

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 2/243/2514/2016 за позовом Публічного акціонерного
товариства «КРЕДОБАНК» до Швачка Руслана Юрійовича про
стягнення боргу за договором кредиту. Відповідач у справі:
Швачко Руслан Юрійович, останнє відоме місце мешкання
якого: м. Горлівка, вулиця Грибакіних, будинок 63, викликається
до суду на 27 липня 2016 року о 9 годині 00 хвилин, для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутністю.
Суддя М. О. Гусинський
Южний міський суд Одеської області викликає Березіну Ніну
Петрівну як відповідачку по цивільній справі №519/9/16-ц за
позовом ДП «Морський торговельний порт «Южний» до Березіної Ніни Петрівни про стягнення заборгованості в судове засідання на 19 липня 2016 року о 10.30 год. у приміщенні суду
за адресою: Одеська область, м. Южне, пр. Григорівського Десанту, 26 «а», зал № 3.
У разі неявки відповідачки Березіної Ніни Петрівни в судове
засідання, справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя З. І. Барановська
Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/1534/16-ц за позовом Брославцевої Ірини Володимирівни до ПАТ «Луганськмлин» про розірвання трудового
контракту.
Судове засідання відбудеться 21.07.2016 року о 13.00 год.
(резервна дата на 25.07.2016 року о 13.00 год.) у залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач: Публічне акціонерне товариство
«Луганськмлин», адреса: Луганська область, м. Луганськ,
вул. Лутугинська, буд. 111.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.
Суддя Полєно B. C.

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє Шабаша Юрія Михайловича, що цивільна справа за позовом
Приватного акціонерного товариства «АХА Страхова компанія» до Шабаша Юрія Михайловича
про відшкодування матеріальної шкоди завданої
в результаті ДТП у порядку регресу, призначена
слуханням на 18 липня 2016 року о 09 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 Кузнецов Р. В.
Суддя Т. В. Дубас

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу про стягнення заборгованості за позовом Кредитної спілки «Залогове
Агентство» до відповідача Псарьова Миколи Миколайовича, останнє місце реєстрації та проживання:
Донецька обл., м. Горлівка, вул. Пушкінська, буд. 64,
кв. 31, викликається 19 липня 2016 року о 10 год. 00
хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вугледар,
вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позовом Неварко
Анастасії В’ячеславівни до Неварка Віля Ігоровича про стягнення аліментів на дитину.
Відповідач по справі: Неварко Віля Ігорович, 12.05.1984 року народження.
Справу призначено до розгляду на 09.30 годину 19 липня 2016 року.
Відповідачеві 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.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Войтенка Андрія Сергійовича по цивільній справі за позовом Титаренко Ірини Віталіївни до Войтенка Андрія
Сергійовича про визнання права власності за набувальною давністю.
Остання відома адреса місцезнаходження відповідача Войтенка Андрія Сергійовича:
вул. Зодчих, 60/1, кв. 40, м. Київ, 03170.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул.
Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15, 09 серпня 2016 року о 16 год. 00 хв.
В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без участі відповідача.
Суддя О. Г. Луньова
Суддя А. В. Новак

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шилака Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі: Шилак Микола Миколайович, останнє відоме суду місцезнаходження: 84511, Донецька область, м. Бахмут, вул. Горбатова, буд. 83, кв. 69,
викликається на 19 липня 2016 р. о 09 год. 30 хв. до суду
(каб. №203), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за його відсутності.
Суддя Дубовик Р. Є.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон № 46СГ-УЕБ
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку
Аукціон відбудеться 20 липня 2016 року о 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 4 263,000 т, ресурс
липня-серпня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 26 лотів, обсяг 1 лоту
– 42 т, заг.обсяг – 1092 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 678,89 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий
скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 6 лотів, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг – 210 т, транспортування залізницею. Позиція № 3: 30 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1260 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна
за 1 тонну – 8 632,53 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки
СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське
ВПГ): Позиція № 4: 6 лотів, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг –210 т, транспортування залізницею. Позиція № 5: 26 лотів, обсяг 1 лоту
– 42 т, заг.обсяг – 1092 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 687,46 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений
БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція
№ 6: 15 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 315 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 556,16 грн. в
т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ
4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 7: 4 лоти, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг
– 84 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 638,91 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 21.07.2016 р.06.08.2016 р. За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання
скрапленого газу здійснюється у липні-серпні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує
послуги по наливу та транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 %
вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком
копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця
та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 19.07.2016
року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2)
№ 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з
біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових
аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням
ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77.
е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.
Приазовський районний суд викликає як відповідача Тодорову Наталію Михайлівну, 17.04.1956 року народження, останнє
відоме місце реєстрації якої: 87600, Донецька обл., Новоазовський р-н, м. Новоазовськ, вул. Леніна, буд. 17, кв. 24, у судове
засідання по цивільній справі № 325/685/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Тодорової Наталії Михайлівни, про стягнення заборгованості, яке призначено на 19 липня 2016 року об
11 годині 00 хвилин і відбудеться у приміщенні Приазовського
районного суду за адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про день, час та місце розгляду справи і у
разі неявки до суду справа може бути розглянута за її відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Куруленко Ірини Валентинівни про стягнення заборгованості.
Відповідачка Куруленко І. В. викликається до каб.
№ 6 суду на 8 серпня 2016 року о 14 годині 00 хвилин
для участі у 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.

Роздільнянський районний суд Одеської області викликає на судове засідання як відповідача Дибкіна Володимира Леонідовича, не
зареєстрованого у Родільнянському районі Одеської області у цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Дибкіна В. Л. про стягнення заборгованості за кредитним договором
у сумі 11499,98 грн. Судове засідання відбудеться 21 липня 2016 року о 09.30 годині у приміщенні Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область,
м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А. У випадку
вашої неявки в судове засідання цивільна
справа буде розглянута у вашу відсутність.

Полтавський районний суд Полтавської області, відповідно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викликає Коншина
Віктора Ігоровича (останнє відоме місце проживання:
с. Черкасівка, Полтавського району та області, вул.
Жовтнева, 11) в судове засідання як відповідача по цивільній справі № 545/2155/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Коншина
Віктора Ігоровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 08.30 год. 20 липня
2016 року в приміщенні Полтавського районного суду
за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154-А, суддя
Стрюк Л.І.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя І. В. Бобровська

Суддя Л. І. Стрюк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Ніколаєнко Олег Миколайович,
30.07.1972 р.н., який проживає за адресою: АР
Крим, смт Мирний, вул. Сирнікова, 32, кв. 47, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 19.07.2016 року до військової
прокуратури Вінницького гарнізону за адресою:
м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-6123-57), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016020420000092 за
підозрою вас у вчиненні злочину, передбаченого ч.
1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Антонович Анатолій Анатолійович,
28.03.1972 р.н., який проживає за адресою: АР
Крим, м. Джанкой, в/ч А-1387, відповідно до вимог
статей 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 19.07.2016 року до військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул.
Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016020420000095 за підозрою вас у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Мартинчук Сергій Михайлович,
17.09.1980 р.н., який проживає за адресою: АР
Крим, м. Джанкой, вул. Московська, в/ч А-2306, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, вам
необхідно з’явитися 19.07.2016 року до військової
прокуратури Вінницького гарнізону за адресою:
м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 0432-6123-57), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016020420000096 за
підозрою вас у вчиненні злочину, передбаченого ч.
1 ст. 111 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Євтодій Андрій Вікторович,
01.01.1983 р.н., який проживає за адресою: АР
Крим, м. Джанкой, в/ч А-1387, відповідно до вимог
статей 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 19.07.2016 року до військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул.
Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42016020420000097 за підозрою вас у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

Стець Ірина Степанівна, останнє відоме місце проживання: Київська обл., м. Яготин, вул. Леніна, 1, викликається до Яготинського районного суду
Київської області як відповідачка в цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Стець Ірини Степанівни про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться о 15 годині 00 хвилин 26
липня 2016 року в приміщенні суду за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 67. У разі
неявки відповідачки до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних та доказів.
Суддя Бурзель Ю. В.
Суддя Добривечір Л. Д.

У Подільському районному суді м. Києва 28 липня

Новоайдарський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості у судове засідання, яке
відбудеться:
19.07.2016 року
14:30 Колесніков Артур Геннадійович (цивільна
справа 419/1584/16-ц)
15:30 Гавриленко Наталія Федорівна (цивільна справа
419/1582/16-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Васильцова Г. А.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача Пенчул Сергія Сергійовича для
розгляду цивільної справи за позовом Пенчул Наталії Вікторівни до Пенчул Сергія Сергійовича про позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 1
серпня 2016 року о 13 годині 00 хвилин (резервна
дата судового засідання - 5 серпня 2016 року о 13
годині 00 хвилин) у приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт
Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Ю. О. Бондар
Суддя Н. Ю. Марченко

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська
повідомляє, що 13 травня 2016 року винесено заочне рішення по цивільній справі за позовом Савєлової Наталії
Олександрівни до Савєлова Дмитра Миколайовича (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Раскової, буд. 1, кв. 63) про розірвання
шлюбу, яким позовні вимоги задоволено повністю та розірвано шлюб між сторонами.
Повідомляємо відповідача, що вказане заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив
за письмовою заявою відповідача, поданою протягом
десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Бєлоусов А. Є.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Данілова Валентина Францівна, 02.01.1957
року народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 10 год. 5 вересня 2016 року до
Хмельницького міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул.
Пилипчука, 1, каб. 7, суддя Лунь Р.В., тел. 0(382) 61-64-60)
для проведення судового розгляду у кримінальному провадженні №12015240000000010 за ч. 3 ст. 368 КК України.
Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені
у ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Придніпровський районний суд м. Черкаси
викликає Бережецьку Інну Василівну як відповідача по цивільній справі № 711/4232/16-ц за позовом ПАТ «Черкаське хімволокно» в інтересах
ВП «Черкаська ТЕЦ» до неї про стягнення боргу
в судове засідання, що відбудеться 21 липня
2016 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя, буд. 316, м. Черкаси.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
може розглянути справу без вашої участі відповідно до ст.169 ЦПК України.
Суддя С. О. Дунаєв

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Єрмакова Олександра Олександровича на судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом представника
ПАТ «Укрсоцбанк» до Єрмакова Олександра Олександровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області о 13 годині 00 хвилин 1 серпня
2016 р. за адресою: с. Марківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської
області.
У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. М. Шкиря

2016 року о 14 год. 30 хв. під головуванням судді Богінкевич C. M. буде розглядатись цивільна справа за
позовом Пахольчука Ярослава Валерійовича до
Кур’янінова Валерія Борисовича про стягнення заборгованості за розпискою.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання обов’язкова.
Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. № 303),
викликає на 05.08.2016 року о 13 год. 00 хв. відповідача Казіка Артема у справі за позовом Джиджори
Оксани Василівни до Казіка Артема про стягнення
аліментів.
Відповідач викликається в судове засідання, у разі
неявки відповідача справа розглядатиметься за його
відсутності.
Суддя В. О. Волошин

Дарницький районний суд м. Києва викликає Сінячевського
Сергія Миколайовича, 25.09.1985 р.н., місце реєстрації якого по
м. Києву та Київській області не встановлено, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Л. Руденко, 9, кв. 2, як відповідача по цивільній справі за позовом Козенко Оксани Сергіївни
до Сінячевського Сергія Миколайовича про розірвання шлюбу.
яке відбудеться під головуванням судді Коренюк А. М. о 16 год.
10 хв. 6 жовтня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал 27.
З опублікуванням оголошення відповідач Сінячевський Сергій
Миколайович вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

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

Втрачені документи
на судно ЯМК – 0121 (019)
«Міраж»: судновий білет
№ 20000421 від 28 квітня
2007 p., акт технічного
нагляду судна
від 11.08.2009 p., свідоцтво
про придатність малого
судна, вважати недійсними.
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22435-16 від 11.07.2016
Бобарикін Захар Олександрович, 22.11.1985 року народження, проживаючий за адресою: м. Одеса, пров. Маяковського, буд. № 5, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137,
297-5 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) викликається
«19» липня 2016 року о 10:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 124 (тел. 044-200-69-30)
для участі у проведенні допиту в якості підозрюваного у кримінальному провадженні
№ 42016000000001654 від 17.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального
кодексу України.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути
за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк
– заздалегідь повідомити про це слідчого.
Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили
(епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у
місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або
вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких
родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик:
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний
(зокрема наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
ч. 2 - У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може
бути застосовано привід.
ч. 5 - Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого
судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним,
обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового
провадження.
Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 136
цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно
яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.
Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України

О. Рижий

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що
Смоляренко Марію Вадимівну викликають в судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Смоляренко Марії
Вадимівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 31 серпня 2016 року о 15 годині 00
хвилин за адресою м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.
У разі неявки відповідача без поважних причин справа буде розглянута за його відсутності.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що
Ліпкан Олену Вікторівну викликають в судове засідання як відповідача у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Ліпкан Олени Вікторівни
про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 31 серпня 2016 року о 15 годині 30
хвилин за адресою м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.
У разі неявки відповідача без поважних причин справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Суддя М. Б. Баличева

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє,
що цивільна справа № 2/243/2482/2016 за позовом Пєстової
Альони Олександрівни до Пєстова Дмитра Володимировича про
розірвання шлюбу призначена до розгляду на 21.07.2016 р. о
09.30 год., резервна дата 25.07.2016 р. о 08.40 год. за адресою:
м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідача Пєстова Дмитра Володимировича, зареєстрованого: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Вольна, 59 є
обов’язкова.
При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Васіліну Катерину Геннадіївну як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/4807/16-ц за позовом Васіліна Євгена Миколайовича до Васіліної Катерини Геннадіївни про розірвання шлюбу, що відбудеться 19 липня 2016
року об 11.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Л. М. Осіпенко

Березняк Юрій Якович, 19.02.1975 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, м-н Ювілейний,
10/79, викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній справі за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Березняка Ю. Я. про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 27 липня 2016 року о
08.40 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 та
доказів.
Суддя Хоменко Д. Є.

Зіньківський районний суд Полтавської області викликає як відповідача Бєсєдіна Сергія Сергійовича, останнє відоме місце реєстрації та знаходження: м. Зіньків, вул. Комунарська, 23, Зіньківського району
Полтавської області, в судове засідання по цивільній справі за позовом
Зеленської Тамари Мусіївни до Бєсєдіна Сергія Сергійовича, третя особа:
Зіньківська міська рада Полтавської області про усунення перешкод у
здійсненні права розпоряджатися та користуватися власністю.
Судове засідання відбудеться 02 серпня 2016 року о 14 годині 30 хвилин у приміщенні Зіньківського районного суду Полтавської області за
адресою: м. Зіньків Полтавської області, вул. Соборності, 2. В разі неявки
справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Чендєва Ольга Єгорівна, 25.10.1954 р.н., останнє відоме
місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Карла
Маркса, 20, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідачка по цивільній справі за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Чендєвої О. Є. про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 26 липня 2016 року
о 08.40 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідачки до
суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних та
доказів.
Суддя Хоменко Д. Є.

Березюк Наталя Володимирівна, 14.04.1980 р.н., останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул.
40 років визволення України, 25/203, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідачка по цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Березюк Н. В. про стягнення заборгованості. Судове засідання
відбудеться 27 липня 2016 року о 08.30 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідачки до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних та доказів.
Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя С. Р. Должко

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 04.08.2016 року о 10 год. 00 хв. розглядатиметься цивільна справа № 755/8676/16-ц за заявою
Публічного акціонерного товариства «Міжнародний
інвестиційний банк» про видачу виконавчого листа на
рішення постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Міжнародний
Інвестиційний Банк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пансионат «Береговий», Мяктінова
Володимира Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Пансионат «Береговий», місцезнаходження: Автономна
Республіка Крим, м. Алушта, селище Чайка, вул. Багрова, 1, викликається в судове засідання як відповідач по третейській справі.
Мяктінов Володимир Анатолійович, останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка
Крим, м. Феодосія, вул. Зерновська, 53, викликається в судове засідання як відповідач по третейській справі.
У разі неявки заінтересованих осіб справа буде
розглянута на підставі наявних в матеріалах справи
доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Бабіч Яни Володимирівни, Архипенко Любові Миколаївни про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі 219/5191/2016-ц Бабіч Яна
Володимирівна, 20 листопада 1980 року народження, проживає за адресою, вказаною в позовній
заяві: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Нестерова,
26/14, викликається на 21 липня 2016 року на 09 год.
15 хвилин до суду для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідач по справі 219/4716/2016-ц Архипенко
Любов Миколаївна, 23 вересня 1969 року народження, проживає за адресою, вказаною в позовній
заяві: Донецька область, Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Свердлова, 23, викликається на 21
липня 2016 року на 09 годину 00 хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам по справах пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачів, вони повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.
Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Хомової Олени Володимирівни, Заболотських Валерія Васильовича, Ребрової (Сикян) Оксани Вікторівни про стягнення заборгованості.
Відповідачі:
Хомова Олена Володимирівна (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 86391, Донецька
область, м. Жданівка, кв-л. 1 10/49);
Заболотських Валерій Васильович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 86391, Донецька область, м. Жданівка, вул. Миру, 1/7);
Реброва (Сикян) Оксана Вікторівна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 86400, Донецька область, смт Оленівка, Єнакіївської міської
ради, вул. О. Кобилянської, 42)
викликаються 18.07.2016 року на 14.00 годину до
суду, каб. 204, 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 їх відсутності.
Суддя Медінцева Н. М.

До уваги
товариства з обмеженою відповідальністю «Індастріал
Девелопмент» (ідентифікаційний код 33357578).
За результатами розгляду справи № 20-26. 13/273-14
про вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Індастріал Девелопмент» (ідентифікаційний код
33357578) і товариством з обмеженою відповідальністю
«ПроК-84» (ідентифікаційний код 33470496) порушення,
передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених
дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю за кодом ДК-016:2010 – 15.20.1, взуття різне,
крім спортивного, захисного та ортопедичного [оголошення № 216058 про заплановану закупівлю, надруковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних
закупівель» від 09.12.2013 № 97/1 (840/1)], проведених
Міністерством оборони України, Антимонопольний комітет України прийняв рішення від 17 травня 2016 року
№ 234-р.
Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна - Рішення та
розпорядження - Архів Рішень Комітету - 2016 рік».
Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого
частини першої статті 56 Закону України «Про захист
економічної конкуренції».

Козівський районний суд Тернопільської області викликає як відповідача Груб’як Ганну Миронівну, адреса:
с. Вівся, вул. Нижня, 47, Козівський район, Тернопільська область, на судове засідання, яке відбудеться 12
серпня 2016 року о 10 годині для участі у розгляді
справи за позовом Матвіїв Ганни Павлівни до Груб’як
Ганни Миронівни про встановлення факту окремого
проживання та усунення від права спадкування за законом.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Козівського районного суду Тернопільської області за адресою: смт Козова, вул. Гвардійська, 4, Тернопільської
області.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
наявними матеріалами.
Відповідно ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє як відповідача Ліпартеліані Михайла Володимировича,
28.07.1990 року народження, що 29 липня 2016 року о 09
годині 40 хвилин в залі судового засідання Роздільнянського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 37А,
відбудеться судове засідання по цивільній справі
№ 511/1185/16-ц, провадження № 2/511/576/16 за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Ліпартеліані Михайла Володимировича про стягнення заборгованості по кредитному договору.
Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу Ліпартеліані Михайлу Володимировичу 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 Ліпартеліані Михайла Володимировича або його представника за наявними у справі
доказами.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк»,
ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості, у судові засідання, які відбудуться:
22.07.2016 р. на 10-00 (резервне судове засідання
28.07.2016 р. на 8-00)
Грибанов Євген Вячеславович

06.12.2012 року Господарським судом Харківської області у справі № 5023/5383/12 було
прийнято постанову про визнання ТОВ «Інтервертикаль» (код ЄДРПОУ 3267676861125, місцезнаходження: м. Харків, Красношкільна набережна,
буд. 16, кв. 100) банкрутом і відкриття ліквідаційної
процедури.
Ухвалою Господарського суду Харківської області
від 30.06.2016 р. ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтервертикаль» призначено
арбітражного керуючого Черевача Миколу Михайловича (свідоцтво № 954 від 30.04.2013 р., адреса:
вул. Шовковична, 42-44, оф. 13-В, м. Київ, Україна,
01004).
07.07.2016 р. ліквідатором ТОВ «Інтервертикаль»
було прийнято рішення (наказ № 1 від 07.07.2016 р.)
про скасування УСІХ довіреностей, виданих від імені
ТОВ «Інтервертикаль» станом на 30.06.2016 р.

Шаргородський районний суд Вінницької області викликає в судове засідання Флінтара Василя Михайловича,
07.04.1974 року народження, останнім місцем реєстрації
якого є: с. Хоменки Шаргородського району Вінницької області, вул. Вінницька, 2, як відповідача у цивільній справі
№ 152/894/16-ц за позовом Багнюка Ігоря Миколайовича,
Багнюка Миколи Костянтиновича, Багнюка Володимира Миколайовича до Флінтара Василя Михайловича про стягнення
нарахувань індексу інфляції та трьох відсотків річних, яке
відбудеться о 10.00 годині 30 серпня 2016 року в приміщенні
суду за адресою: м. Шаргород, Вінницька область, вул. Героїв Майдану, 231, зал судових засідань № 1.
У разі неявки відповідача Флінтара Василя Михайловича
в судове засідання, справа буде розглянута у його відсутності на підставі ст. 169 ЦПК України.
При публікації оголошення про виклик до суду, відповідач Флінтар В.М. вважається повідомленим про час і місце
розгляду справи.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі:
Плєшакова Людмила Євгенівна, 03.05.1957 р.н., останнє місце проживання: Донецька обл., м. Зугрес, вул.
Московська, буд. 3;
Мариніна Олена Миколаївна, 07.10.1967 р.н., останнє
місце проживання: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Чумака, 44/80;
Ярова Тетяна Вікторівна, 14.01.1985 р.н., останнє
місце проживання: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Кутузова, 46;
Лаврова Ірина Юріївна, 23.04.1966 р.н., останнє місце
проживання: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Ярославська, 8/24;
Наумченко Андрій Вікторович, 26.02.1988 р.н., останнє місце проживання: Донецька обл., м. Харцизьк,
вул. Радянська, 7/85;
Манько Сергій Анатолійович, 30.11.1967 р.н., останнє
місце проживання: Донецька обл., м. Харцизьк, вул.
Дружби, 6/8;
Тарабан Андрій Миколайович, 28.11.1968 р.н., останнє місце проживання: Донецька обл., м. Іловайськ,
вул. Жовтнева, 19;
викликаються на 09 серпня 2016 року 10.00 годину
до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, кабінет № 1, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.
У випадку неприбуття до судового засідання, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалені заочні рішення.

Суддя Т. О. Соколовська

Суддя Тітова Т. А.

Суддя М. М. Вирета

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає
цивільну справу за позовною заявою Гойнік Аліни
Олегівни до Чуфуса Володимира Дмитровича, Гладкого Миколи Васильовича за участю третіх осіб: Гойнік Лариси Сергіївни, відділу Державної виконавчої
служби Дніпровського районного управління юстиції
у місті Києві, Десятої Київської державної нотаріальної контори, про звільнення майна з-під арешту.
Відповідач у справі Чуфус Володимир Дмитрович
викликається на 25 серпня 2016 року о 16 год. 00 хв.
до суду (02105, м. Київ, вул. О. Кошиці, 5, каб. 109)
для участі у розгляді справи по суті.
Чуфусу Володимиру Дмитровичу 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 Н. Є. Арапіна

22.07.2016 р. на 10-30 (резервне судове засідання
28.07.2016 р. на 8-30)
Бабенко Тетяна Олександрівна
Суддя О. С. Стеценко

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по
справах вважаються належним чином повідомленими
Суддя О. В. Іванова про час, день та місце проведення судового засідання.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідання
на 25 липня 2016 року об 11 годині 00 хвилин Федорончука Пилипа Віталійовича, зареєстрованого: с. Зоря, вулиця Новоселів, № 12 Саратського району Одеської
області, як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Федорончука Пилипа Віталійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки, справу буде вирішено без вашої
участі за наявними в ній доказами.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105,
каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідання
на 25 липня 2016 року об 11 годині 30 хвилин Журавського Олексія Валерійовича, зареєстрованого: с. Пасічне, вулиця Незалежності, № 14, кв. 5 Саратського
району Одеської області, як відповідача у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приват Банк» до Журавського Олексія Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки, справу буде вирішено без вашої
участі за наявними в ній доказами.

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє, що 08.06.2016 року розглянута справа
№ 415/1240/16-ц за позовом Лисичанської міської
ради до Таскаєва Ігоря Петровича про виселення з
самоправно зайнятого жилого приміщення, третя
особа: Комунальне підприємство «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора № 5». Позовні вимоги
задоволено.
Заочне рішення суду набирає чинності через 10
днів з дати опублікування в засобах масової інформації.
Суддя Л. Б. Чернобривко

Герасименко Микола Васильович, 16.07.1955 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
Харцизький район, м. Іловайськ, вул. Першотравнева,
169, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідач по цивільній справі
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Герасименко М. В. про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
26 липня 2016 року о 08.50 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 та доказів.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає кримінальну справу №219/1681/2016-к за обвинуваченням Шевкунова Володимира Ігоровича за ст. 121
ч. 1 КК України.
Потерпілий по справі Резніков Сергій Володимирович, 18.07.1975 р.н., який зареєстрований: вул. Першотравнева, буд. 19, кв. 4, смт Красна Гора, м. Бахмут,
викликається у судове засідання на 26 липня 2016 року
о 13.00 год.
У випадку неприбуття потерпілого у судове засідання
без поважної на те причини справа буде розглянута у
його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Літовченко Тетяни Олександрівни до Літовченка
Юрія Антоновича про розірвання шлюбу.
Відповідач у справі Літовченко Юрій Антонович, останнє
відоме суду місцезнаходження: 84500, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Ціолковського, буд. 7, кв. 8, викликається на
19 липня 2016 р. о 15 год. 00 хв. до суду (каб. №203) для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Хардікової Марини Юріївни до Хардікова Олександра Володимировича про розірвання шлюбу.
Відповідач у справі Хардіков Олександр Володимирович,
останнє відоме суду місцезнаходження: Донецька область,
м. Єнакієве, вул. Пугачова, 4/12, викликається на 20 липня
2016 р. об 11 год. 00 хв. до суду (каб. №203) для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ТОВ «Бахмут
Енергія» до Дремлюги Юрія Миколайовича (справа № 219/5060/16-ц);
Стікліорайтітє Олени Валентинівни (справа № 219/5047/16-ц) про стягнення заборгованості за теплову енергію.
Відповідачі у справах: Дремлюга Юрій Миколайович, останнє відоме суду місцезнаходження: Донецька область, Бахмутська міська
рада, м. Соледар, вул. Носова, 4/29; Стікліорайтітє Олена Валентинівна,
останнє відоме суду місцезнаходження: Донецька область, Бахмутська
міська рада, м. Соледар, вул. Паркова (Леніна), 2/13, викликаються на
22 липня 2016 р. о 09 год. 45 хв. до суду (каб. №203) для участі у розгляді справ по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення на позов та
докази. У випадку неможливості прибуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справ відбудеться за їхньої відсутності.

Суддя Воробйова І. В.

Суддя Дубовик Р. Є.

Суддя Дубовик Р. Є.

Суддя Дубовик Р. Є.

Гадяцький районний суд Полтавської області викликає Кириченка Сергія Миколайовича (остання відома адреса: с. Тепле, вул. Садова, 12, Гадяцького
району Полтавської області) як відповідача по цивільній справі за позовом ТОВ «Маркс. Капітал» до
Кириченка Сергія Миколайовича про відшкодування
шкоди в порядку регресу. Судове засідання відбудеться 20 вересня 2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Лесі Українки, 6,
м. Гадяч Полтавської області. В разі неявки відповідача
в судове засідання та неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Чемодурова Н. О.
Суддя Заколодяжна О. А.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Ткаченко Людмилу Сергіївну як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№ 420/559/16-ц (провадження № 2/420/406/16) за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ткаченко Людмили Сергіївни
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 23 серпня
2016 року о 08 годині 30 хвилин (резервна дата судового
засідання 26 серпня 2016 року о 08 годині 30 хвилин) в
приміщенні Новопсковського районного суду за адресою:
Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Пшеничної Л. М. до Пшеничного
А. Л. про визнання особи такою, що втратила право користування житлом.
Відповідач Пшеничний Андрій Леонідович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул.
Батюка, буд. 30, кв. 84, викликається 22 липня 2016 року о
13 год. 30 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.

Суддя В. В. Заботін

Суддя О. В. Неженцева

Ірпінський міський суд Київської області викликає
Безим’янську Тетяну Григорівну у справі за позовом
ПАТ «Київобленерго» до Безим’янської Тетяни Григорівни про стягнення заборгованості, в судове засідання, яке відбудеться 26 липня 2016 року о 09
год. 00 хв. в приміщенні Ірпінського міського суду
за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у відсутність відповідача.
У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті
учасники процесу вважаються належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи.
Суддя О. Є. Терещенко
Суддя Д. С. Кухленко

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає як відповідача ТОВ
«Торговий дім «Оріон-Д» по цивільній справі № 592/11331/14-ц,
провадження 2/592/499/16 в судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом ТОВ «ІНФІНІТО» (INFINITO S.L.R.) до
ТОВ «Торговий дім «Оріон-Д», Гусєвої Валентини Іванівни, Феденка Вадима В’ячеславовича, 3-я особа: приватний нотаріус
Сумського міського нотаріального округу Ануфрієв А. О. про визнання договору недійсним, визнання відмови від договору, повернення майна, визнання права власності.
Розгляд справи відбудеться о 09.30 годині 21 липня 2016
року в приміщенні Ковпаківського райсуду м. Суми за адресою:
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судового засідання № 8.
В разі неявки представника відповідача справа буде розглянута у їх відсутність.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Демотко Олену Володимирівну як відповідача в судове
засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№ 420/643/16-ц (провадження № 2/420/426/16) за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Демотко Олени Володимирівни про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 23 серпня 2016
року о 09 годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання
26 серпня 2016 року о 09 годині 00 хвилин) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. М. Алфьоров

Суддя В. В. Заботін

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом Богомаз Сергія Васильовича до Серпутько В’ячеслава Петровича, про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням. Відповідач у справі Серпутько В’ячеслав Петрович, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Миколаївка, вул. Святомиколаївська, буд. 44, викликається на 21 липня 2016 року на 13 годину 00 хвилин 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.

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у
зв’язку з розглядом цивільної справи № 658/1324/16-ц
(№ пров. 2/658/679/16) ПАТ «Альфа-Банк» до Шатохіної
Віри Омельянівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, викликає як відповідача Шатохіну
Віру Омельянівну в судове засідання, яке відбудеться 21
липня 2016 року о 10.20 год.
Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. Мелітопольська, 172, каб. № 17. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки в судове засідання відповідача
слухання справи відбудеться за її відсутності.

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області
від 11 квітня 2016 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні, на ухвалу колегії суддів
Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 21 березня 2016 року, яким Романова P. O.
засуджено за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
До суду як обвинувачений викликається Романов
Роман Олександрович. Судове засідання відбудеться
20 липня 2016 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема,
50.
Суддя B. A. Фомін

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області викликає Миришан Таїсію Григорівну та Марковську Аліну
Юріївну (останнє відоме місце проживання: м. Лубни
Полтавської обл., вул. Тернівська, 22) як відповідачів в судове засідання в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Миришан Таїсії Григорівни, Марковської Аліни
Юріївни про виселення.
Судове засідання відбудеться 05 вересня 2016 року о
09.30 годині у приміщенні суду за адресою: м. Лубни, вул.
Монастирська, 17, суддя Волювач О. В.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде
розглянуто за вашої відсутності. Відповідачі зобов’язані повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області викликає
Носкову Олену Павлівну, 16.04.1988 року народження, останнє
відоме місце реєстрації: вул. Радянська, 3, с. Демидівка Жмеринського району Вінницької області, в судове засідання як відповідача у цивільній справі № 130/898/16-ц, № 2/130/509/2016 за
позовом представника Сафіра Федора Олеговича, який діє в інтересах Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк
«ПриватБанк» до Носкової Олени Павлівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться о 08 год. 30 хв. 19.07.2016 року за адресою: вул. Образцова, 6, м. Жмеринка Вінницької області.
У разі неявки відповідача Носкової Олени Павлівни в судове
засідання, справу буде розглянуто за її відсутності за наявними
у справі доказами. Про причини неявки повідомити суд.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового
розслідування
Підозрюваному Бережному Олександру Олександровичу, 05.04.1994 року народження, зареєстрованому за
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Червоноармійська, буд. 42, кв. 25, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135
КПК України, вам необхідно з’явитися 18 липня 2016
року та 20 липня 2016 року до каб. 3 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Черечина А.В., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса, буд. 33, для
проведення слідчих дій за вашою участю у кримінальному провадженні № 22015050000000170 за ч. 1 ст. 258-3
КК України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Каратаєва Ігоря Валентиновича, 02.07.1963 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, пр-т
Оболонський, 18-г, кв. 125, як відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до Каратаєва Ігоря
Валентиновича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 15 вересня 2016 р.
о 09 год. 45 хв. в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 22.
Суддя І. В. Белоконна

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області
повідомляє, що 06 вересня 2016 року о 10 годині 30
хвилин в приміщенні Ізюмського міськрайонного
суду Харківської області за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52, буде розглядатись
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Мазніченко Ольги Василівни про стягнення заборгованості.
У разі неявки відповідача в судове засідання, вказане повідомлення буде вважатись належним повідомленням і справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя B. M. Бутенко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Полякову
Наталію Юріївну, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул.
Ярославська, буд. 26, кв. 17, та Полякова Олександра Марковича, який зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 43, кв. 49, що судове засідання по справі
758/5412/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» до Полякової Наталії Юріївни, Полякова
Олександра Марковича про стягнення заборгованості, відбудеться 8 серпня 2016 р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні
суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під головуванням
судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка або явка вашого представника обов’язкова. В разі вашої або вашого представника неСуддя О. М. Новіков явки буде постановлено рішення.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає
в судове засідання як відповідача Зеленецького Олександра
Валерійовича (останнє відоме місце проживання: м. Бершадь
Вінницької області) по цивільній справі № 126/1139/16-ц за позовом представника Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Зеленецького Олександра Валерійовича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського
районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька обл.) о 09.30 годині 04.08.2016 року.
У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності відповідача за наявних у справі доказів.

Бахмацький районний суд Чернігівської області викликає
в судове засідання Кошмал Наталію Іванівну (останнє відоме
місце проживання: м. Бахмач, вул. Садова, 12), яка є відповідачкою у справі за позовом Жолобка Юрія Івановича до
Кошмал Наталії Іванівни про стягнення заборгованості за
договором позики. Судове засідання відбудеться 22 липня
2016 року о 08 год. 00 хв. у приміщенні Бахмацького районного суду Чернігівської області за адресою: вул. Соборності,
42, м. Бахмач Чернігівської області.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про день, час та місце розгляду
справи і у випадку неявки до суду справа може бути розглянута за його відсутності.

В провадженні Апеляційного суду Одеської області
(суддя-доповідач Калараш А. А.) знаходиться цивільна
справа за позовом Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Житло-2007» до Ковратко Ганни Олегівни, Товариства з додатковою відповідальністю
«Чорноморгідробуд» про визнання договору недійсним.
Апеляційний суд Одеської області викликає як відповідача Ковратко Ганну Олегівну в судове засідання, яке
відбудеться 4 серпня 2016 року о 09.30 год. у приміщенні Апеляційного суду Одеської області за адресою:
м. Одеса, вул. Гайдара, 24-а.
У разі неявки Ковратко Ганни Олегівни на зазначене
судове засідання, справа буде розглянута за її відсутністю.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Гулєвського Валерія Володимировича
про звернення стягнення на предмет застави.
Відповідач по справі Гулєвський Валерій Володимирович,
зареєстрований за адресою: Донецька область, с. Миронівське, вул. Леніна, 34/26, викликається на 19 липня 2016 року
о 09 годині 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Суддя Хоменко Д. Є.

Давидова Валентина Іванівна, 29.11.1967 р.н., викликається як відповідачка в судове засідання з розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до
Давидової В. І. про стягнення заборгованості на 08 годину 30 хвилин 27 липня 2016 року в Роменський міськрайонний суд Сумської області за адресою: бульвар
Шевченка, 14, м. Ромни, Сумська обл. Головуючий суддя
Шульга В. О.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідача, Давидова Валентина Іванівна вважається повідомленою про час і місце розгляду справи і у випадку її
Суддя В. П. Камінський неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.
Шевченко Наталя Миколаївна, 14.11.1957 р.н., останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл., Добропільський район, м. Білозерське, вул. Маяковського,
40/3, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідач по цивільній справі
№ 227/1559/16-ц за позовом ПАТ Комерційний Банк
«ПриватБанк» до Шевченко Наталі Миколаївни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
03.08.2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Левченко Оксану Павлівну, зареєстровану
за адресою: м. Луганськ, вул. Урицького, буд. 74, кв.
47, як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/431/824/16р., про розірвання шлюбу, яке
відбудеться 22 липня 2016 року о 09 годині 00 хв.
в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Миру, 38a.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя Хмель Р. В.
Суддя В. М. Сергєєв

Повістка про виклик
Підозрюваний Докунін Кирило Олександрович, 22.01.1975
р.н., відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 та 297-5 КПК України,
викликається на 10 год. 00 хв. 18, 19 та 20 липня 2016 року до
слідчого в ОВС СВ УСБ України у Хмельницькій області Карчевського Д.М. в каб. № 104 за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-88-66, 65-72-73 для проведення
слідчих та процесуальних дій (вручення підозри, допиту як підозрюваного, оголошенні про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів досудового
розслідування, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання копії обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування) у кримінальному
провадженні № 22015240000000011 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у
судді Мурзенко М. В. перебуває цивільна справа за позовом Ашколунєнко Віктора Ілліча до Азарової Металіни Федорівни, Азарова Валентина Семеновича, Азарова Сергія Валентиновича про
визнання договору купівлі-продажу дійсним, третя особа: Ашколунєнко Оксана Борисівна.
Просимо повідомити відповідачів: Азарову Металіну Федорівну, Азарова Валентина Семеновича, Азарова Сергія Валентиновича про час і місце судового засідання у зазначеній справі,
яке відбудеться о 15 год. 30 хв. 04.08.2016 року у залі судових
засідань № 205 Малиновського районного суду м. Одеси, який
розташований за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1А. В разі неявки у судове засідання, відповідачі мають повідомити суд про
причини такої неявки. В разі неявки відповідачів у судове засідання суд вправі розглянути справу за їх відсутністю.

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

Князь Василько
влаштував забаву

погода на завтра

ФЕСТИВАЛЬ. На старовинних

мурах Замкової гори
у Теребовлі нагадали, як треба
ставати за рідний край
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
(фото автора)
абави у княжому місті»
— фестиваль, який
відчуває тисячолітній дух.
Місту Теребовля, що на Тернопіллі, — понад 900 років від
літописної згадки. І в другій
половині ХІ — на початку ХІІ
ст. воно було столицею та вотчиною князя Василька з роду
Ростислава. Володіння ж тодішнього Теребовлянського
князівства розкинулися на
землі Південно-Східної Галичини, Буковини та Поділля.
Майже 20 років тому в райцентрі князю Васильку спорудили пам’ятник. 2009 року
започаткували велике регіональне мистецьке дійство, на
яке одразу активно стали
приїжджати художні колективи та виконавці з різних областей країни.
Цього року за усталеною
традицією фестиваль стартував від пам’ятника князеві
Васильку. Після невеликої
офіційної частини учасники
заходу на чолі з мажоретками й духовим оркестром розпочали середмістям театралізовану урочисту ходу на Замкову гору. Фортеця у часи Василькового князювання була
дерев’яною. Кам’яну твердиню, фрагменти якої залишилися донині, звели в 1630-х
роках. Власне, на одному з
входів до середини замку
учасників і гостей «Забав у
княжому місті» нинішнього
липня зустрічав зі своїми
гриднями (дружинниками)
Василько Ростиславич, образ
якого втілив народний артист
України В’ячеслав Хім’як.
Відтак він з’явився і на замковому співочому полі, де
тримав палку та яскраву промову, в якій, зокрема, зазначив, що «треба стать за рідний край на ворогів». В унісон
йому голова Тернопільської
облдержадміністрації нагадав, що понад триста жителів
Теребовлі та району брали чи
беруть участь в АТО. Кільком
з них в урочистій обстановці
вручив державні відзнаки. І
нагадав, що зараз у колишньому княжому місті, де не
раз гриміла ратна слава, відновлюють військову частину.
Наслідувати князя Василька маємо і в його прагненні єдності. Ми повинні бути монолітні, у тому числі й у
творчому прориві, бо без
культури немає нації, переконана голова оргкомітету
фестивалю, начальник відділу культури, туризму, спорту та охорони здоров’я Теребовлянської райдержадміністрації Оксана Лучка. Душа її
раділа, що на «Забави у кня-

«З

жому місті» приїхали аматори сцени не лише з різних
районів Тернопілля, а й з Буковини, Запорізької, Миколаївської, Вінницької областей. Граблі, ложки, рогач,
гребінь, відра з коромислом
— ці традиційні речі побуту
українця в руках учасників
фольклорного ансамблю «Богатиряни» із Запорізької області видавали прекрасні музичні звуки, додавали колориту та самобутності. Цей колектив прибув на фестиваль
до Теребовлі вдруге. Як,
зрештою, і зразковий дитячий етнографічно-фольклорний ансамбль «Ізвораш»
(«Струмочок») з буковинського села Робча. Хлопчики
й дівчатка в українській пісні
розповіли про зозулю, а в румунських — про клич дощу,
храм і, звісно, про красуню.
Патріотичним твором «Де ж
наша слава?» розпочав свій
виступ тернопільський гурт
«Пшеничне перевесло». Іскрометними танцями потішив молодіжний хореогра-

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 16 ЛИПНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+16 +21
+12 +17
+15 +20
+16 +21
+12 +17
+12 +17
+10 +15
+11 +16
+10 +15
+12 +17
+12 +17
+11 +16
+13 +18

День
+28 +33
+25 +30
+27 +32
+28 +33
+22 +27
+23 +28
+21 +26
+19 +24
+21 +26
+24 +29
+25 +30
+21 +26
+26 +31

Oбласть
Нiч
Черкаська
+16 +21
Кіровоградська +16 +21
Полтавська
+18 +23
Дніпропетровська +19 +24
Одеська
+17 +22
Миколаївська
+18 +23
Херсонська
+19 +24
Запорізька
+18 +23
Харківська
+19 +24
Донецька
+19 +24
Луганська
+17 +22
Крим
+18 +23
Київ
+17 +19

День
+29 +34
+32 +37
+32 +37
+34 +39
+30 +35
+33 +38
+33 +38
+34 +39
+34 +39
+34 +39
+34 +39
+31 +36
+30 +32

Укргiдрометцентр
Гостей фестивалю зустрічав князь Василько
Теребовлянський з гриднями

Набудуємо полів,
виростимо своїх
Роналду
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

На Замкову гору — з повними відрами фестивального настрою

У «Збаразькому гарнізоні» не лише чоловіки

фічний ансамбль «Радість» з
міста Очаків, що на Миколаївщині. А відкрила велику
концертну фестивальну програму відома ось уже понад
півстоліття Струсівська заслужена капела бандуристів
України «Кобзар».

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

Фестиваль, що ввібрав у
себе давноминулі часи та сьогодення, звісно, запросив й
учасників історичних клубів.
Тарас Леземезюк каже, що
його «Збаразький гарнізон»
займається реконструкцією
старовинних боїв, битв, фех-
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туванням на сокирах, булавах, одно- та дворучних мечах. У їхніх лавах побачите
русичів-ратників, вікінгів, середньовічних рицарів. Серед
хлопців, які майстерно, вправлялися із старовинною
зброєю, дивно було зустріти
й дівчину. Аліна Дячина мовить, що вперше побачила
покази клубу на Дні її рідного
міста. Захотілося й самій влитися до строю одержимих
давниною. Згодом почала
тренуватися. Між іншим перший свій показовий бій вона
стійко витримала саме на
цьогорічних «Забавах у княжому місті».
Значна замкова територія
дозволила також подбати організаторам фестивалю про
облаштування містечка народних майстрів. Намети, ятки виставили й сільські ради
та об’єднані громади району.

ПЕРСПЕКТИВА. Одним з обнадійливих висновків з провального виступу збірної України на Євро-2016 стало розуміння на
всіх рівнях потреби розвивати в нашій країні дитячий футбол.
Юним гравцям потрібні талановиті тренери і належні умови.
Днями в Будинку футболу відбулося підписання Меморандуму про співпрацю ФФУ з виробником №1 штучних футбольних
полів у світі — німецькою компанією «Політан».
Про інноваційну ідею організувати власне виробництво на минулому Конгресі ФФУ розповів президент Федерації футболу
України Андрій Павелко, який презентував інфраструктурну
«Стратегію розвитку ФФУ-2020», що передбачає будівництво в
Україні 50 стадіонів та 2500 футбольних майданчиків.
ФФУ стане першою в світі
футбольною асоціацією, яка
матиме власний завод з виробництва штучних полів.
Його устаткування поставлятиме німецька компанія
«Політан», яка має ліцензію
більшості світових спортивних федерацій.
Виробнича лінія буде оснащена найсучаснішим обладнанням та працюватиме
за передовими технологіями. «Наші поля не поступатимуться іноземним аналогам, однак
коштуватимуть значно дешевше, оскільки вироблятимуться заводом ФФУ для потреб українського футболу», — зазначив після презентації проекту та підписання меморандуму про співпрацю президент федерації Андрій Павелко.
Заслужений тренер України Мирон Маркевич, який уже багато років опікується розвитком дитячо-юнацького футболу у
Львівській області, висловив думку, що реалізація цього проекту сприятиме появі талановитих гравців в юнацьких збірних України. «Завдяки будівництву полів і майданчиків зі штучним покриттям останнього покоління кількість дітей в Україні, які займатимуться футболом, значно збільшиться. Упевнений, завдяки
масовості буде і якість».
Завод побудують у Бориспільському районі Київської області,
а випуск продукції заплановано на початок 2017 року.
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Кількість дітей,
які займатимуться
футболом, значно
збільшиться. А
завдяки масовості —
буде і якість.
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