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Одеса може
назавжди
втратити пам’ятку
архітектури
«Масонський дім»

п’ятниця, 22 ЛИПня 2016 РОКУ		
ЦИТАТА ДНЯ

ВАДИМ ЧЕРНИШ: «Використання
цих ресурсів
буде предметом
судових позовів
Української
держави».

«УК» поцікавився
в уповноваженого Верховної
Ради з прав людини
Валерії Лутковської, скільки
омбудсменів потрібно Україні
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Свобода переноситься
на четвертий квартал

Міністр з питань тимчасово окупованих територій
і внутрішньо переміщених осіб про видобування
окупантами природного газу на Чорноморському
шельфі в морській зоні України

МЗС рекомендує
оминати Анкару
і Стамбул
ОБЕРЕЖНІСТЬ НЕ ЗАВАДИТЬ. Українське зовнішньополітичне відомство видало рекомендації співвітчизникам через
запровадження надзвичайного стану в Туреччині. В них зокрема наголошується: громадяни України, які найближчим часом
планують поїздки до Турецької Республіки або вже перебувають на її території, мусять завжди мати при собі документи, які
посвідчують їхню особу.
МЗС України закликає своїх громадян мінімізувати, за винятком крайньої необхідності, термін і географію перебування у містах Анкара й Стамбул до остаточної нормалізації обстановки.
Через те що силові відомства Туреччини вживають профілактичні заходи з протидії тероризму та екстремізму, поки що необхідно обмежити відвідування південних і південно-східних районів країни й уникати будь-яких поїздок у межах 10 кілометрів від
кордонів із Сирією та Іраком. У разі виникнення надзвичайних
ситуацій потрібно негайно зв’язуватися з Посольством України
в Турецькій Республіці та Генеральним консульством у Стамбулі
або повідомляти на «гарячу лінію» МЗС України.
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ГРОШІ. Фонд гарантування вкладів фізосіб так і не запровадив

надасть ООН на відновлення житла
в Донецькій області

обіцяну законом практику обирання вкладниками збанкрутілих
фінустанов банків-агентів для повернення депозитів

Як знайти баланс
між покаранням і реабілітацією

РЕФОРМА. «УК» з’ясовував, чи покращиться ситуація з відбуванням покарань

у разі появи служби пробації
Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»

П

ро жахіття, які відбуваються
в українських тюрмах, гово-

рять багато правозахисників. На
їхнє глибоке переконання, наші виправні заклади психологічно калічать людей, особливо тих,
хто скоїв нетяжкий злочин. Час-

то після виходу на волю колишні ув’язнені знову порушують закон, щоб повернутись у звичне для
них середовище. Адже більшість
із них за час відбування покаран-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080046

USD 2481.1596
EUR 2732.5011
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.9124
за 10 рублів

ня втрачають сім’ю, друзів, роботу, тому не знають, як жити на волі. Щоб ті, хто скоїв нетяжкий злочин, могли відбувати покарання
без ув’язнення, а ті, хто тривалий

встановлені Національним банком України на

/

AU 326495.79

час перебував у місцях позбавлення волі, могли адаптуватись і
повернутись до нормального життя, й запроваджують
в Україні службу пробації.
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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 6 липня 2016 р. № 497-р
Київ

Про схвалення Концепції створення
та впровадження автоматизованої системи
контролю за обігом підакцизних
товарів (алкогольних напоїв та тютюнових
виробів) «Електронна акцизна марка»
Схвалити Концепцію створення та впровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) «Електронна акцизна марка», що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 6 липня 2016 р. № 497-р
КОНЦЕПЦІЯ
створення та впровадження автоматизованої системи
контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв
та тютюнових виробів) «Електронна акцизна марка»
Проблема, яка потребує розв’язання
Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, передбачено розвиток співробітництва і
гармонізацію політики щодо протидії та боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів. Інструментом забезпечення адміністрування
акцизного податку в державах — членах ЄС є застосування автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів.
На сьогодні в Україні відсутній ефективний механізм контролю обігу
таких підакцизних товарів, як алкогольні напої та тютюнові вироби, що забезпечує оперативне отримання органами доходів і зборів актуальної та
достовірної інформації про кожний етап переміщення зазначених підакцизних товарів, маркованих марками акцизного податку.
Для оперативного моніторингу обігу підакцизних товарів необхідно
впровадити автоматизовану систему контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) «Електронна акцизна
марка» (далі — автоматизована система), яка охопить усі стадії обігу підакцизних товарів на митній території України від їх виробника або імпортера до моменту роздрібної реалізації підакцизних товарів (алкогольних
напоїв та тютюнових виробів) (далі — підакцизні товари).
Впровадження автоматизованої системи дасть змогу отримати інструмент для реалізації державного контролю за рухом підакцизних товарів і
вдосконалити механізм адміністрування сплати акцизного податку.
Мета і строки реалізації Концепції
Метою Концепції є створення та впровадження автоматизованої системи, яка забезпечить контроль за обігом підакцизних товарів від виробника або імпортера до кінцевого споживача, мінімізацію впливу людського
фактора на адміністрування акцизного податку, збільшення доходів бюджету від сплати акцизного податку, зменшення обсягів реалізації підакцизних товарів без сплати акцизного податку, унеможливить легалізацію
незаконно виготовлених/імпортованих підакцизних товарів та, відповідно,
забезпечить зменшення обсягів незаконного обігу підакцизних товарів.
Концепцію передбачається реалізувати до кінця 2018 року. План заходів
з реалізації Концепції наведено в додатку.
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Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу за позовом Доценко
Тетяни Василівни, Доценка Юрія Івановича, Чантуріа
Олени Юріївни до Чантуріа Валеріана про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Відповідач по справі Чантуріа Валеріан, який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Гречнева, б. 20, кв. 66, викликається на
08.20 годину 25 липня 2016 року до суду, для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя І. О. Сидоренко



Шляхи і способи реалізації Концепції
Для функціонування автоматизованої системи використовуватиметься
спеціальний захисний елемент марки акцизного податку як унікальний
ідентифікатор, який міститиме закодовану інформацію та дасть змогу відстежувати підакцизний маркований товар.
Використання спеціального захисного елемента марки акцизного податку із застосуванням неспеціалізованих пристроїв у поєднанні з програмним забезпеченням під час розпізнавання, зчитування та аналізу
закодованої інформації дасть можливість встановити зв’язок бази даних
реєстру електронних акцизних накладних та системи обліку даних з реєстраторів розрахункових операцій щодо підакцизних товарів у режимі онлайн. Це дасть змогу отримувати оперативну та достовірну інформацію
стосовно підакцизних товарів та їх переміщень на кожному етапі реалізації
споживачам.
Концепцією передбачено створення та функціонування у складі автоматизованої системи реєстру електронних акцизних накладних, який забезпечить реєстрацію фактів переміщення марок акцизного податку та
маркованих підакцизних товарів, а також спеціалізованого програмного
забезпечення, що дасть змогу в автоматичному режимі декларувати кожний етап обігу марок акцизного податку та маркованих підакцизних товарів
від факту виготовлення виробником марок акцизного податку до факту
реалізації маркованих підакцизних товарів через точку роздрібного продажу кінцевому споживачу. Також передбачено удосконалення системи
обліку даних з реєстраторів розрахункових операцій щодо підакцизних товарів для потреб функціонування автоматизованої системи.
Підсистема декларування обігу підакцизних товарів має особливу мету
— документування їх реалізації виробниками та іншими суб’єктами підприємницької діяльності в сфері обігу підакцизних товарів. Елементом зазначеного механізму повинна бути електронна акцизна накладна, яка
фіксує рух підакцизного товару. З метою уникнення збільшення непродуктивного документообігу зазначена накладна має стати універсальним документом, тобто об’єднати ряд первинних документів, що на сьогодні
підтверджують рух підакцизних товарів.
Підсистема декларування реалізації підакцизних товарів кінцевому споживачу має контрольно-облікову мету — документування факту реалізації
маркованих підакцизних товарів кінцевому споживачу та забезпечення контролю за обсягами реалізації маркованих підакцизних товарів. Як елемент
зазначеного механізму використовується електронна контрольна стрічка
реєстратора розрахункових операцій, що містить інформацію про реалізацію конкретного підакцизного товару.
Обсяг фінансових ресурсів
За результатами аналізу потреб обсягу фінансових ресурсів визначатиметься обсяг витрат, необхідний для здійснення передбачених Концепцією
заходів. Покриття зазначених витрат здійснюватиметься в межах коштів
державного бюджету на відповідний рік, передбачених на зазначені цілі, а
також за рахунок додаткових бюджетних коштів та інших не заборонених
законодавством джерел.
Очікувані результати
Реалізація Концепції дасть змогу органам доходів і зборів оперативно
отримувати актуальну та достовірну інформацію про кожний етап переміщення підакцизних товарів, маркованих марками акцизного податку, що
забезпечить:
посилення на державному рівні контролю за обігом підакцизних товарів;
мінімізацію впливу людського фактора на адміністрування акцизного
податку;
збільшення доходів бюджету від сплати акцизного податку шляхом виключення можливості реалізації підакцизних товарів без його сплати, а
також збільшення доходів бюджетів усіх рівнів у результаті повного обліку
виробництва та обороту кожної одиниці підакцизного товару в Україні, який
підлягає маркуванню марками акцизного податку;
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Шевченківський районний суд м. Львова викликає
Тухєль Сусанну Олександрівну, 04.06.1988 року
народження, останнє відоме місце проживання:
м. Львів, вул. І.Мазепи, 22/36, у судове засідання,
яке відбудеться 25.07.2016 року об 11.00 год. по
справі за позовом Бербер Рустема Аметовича до Тухєль Сусанни Олександрівни, третьої особи: Органу
опіки та піклування Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради, про усунення перешкод у вихованні та вільному спілкуванні з дітьми.
Тухєль Сусанна Олександрівна викликається в судове засідання як відповідачка по справі.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вважається повідомленою про час і місце
розгляду справи. Попереджаємо, що в разі неявки
відповідачки в судове засідання на вказану дату,
справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя Ю. В. Донченко

У Подільському районному суді м. Києва 21.09.2016 р. о 10 год. 30
хв. під головуванням судді Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Кічкар Надії Андріївни, Єрікяна Мартіка Агвановича
до Никоненка Анатолія Миколайовича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням, третя особа:
Єрікян Михайло Мартікович.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в судове засідання
обов’язкова.
При неявці відповідача справа буде слухатись за його відсутності
згідно зі ст. 169 ЦПК України.
Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає в судове засідання, що відбудеться в приміщенні Крюківського районного суду
м. Кременчука (м. Кременчук, вул. Троїцька (Красіна), 37/49) як відповідача Лисенка Андрія Миколайовича, останнє відоме місце проживання:
м. Кременчук, вул. Дзержинського, 28, кв. 33, об 11
год. 00 хв. 08.08.2016 року по справі за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Лисенка Андрія Миколайовича
про стягнення заборгованості.
Ваша явка обов’язкова! У разі неявки в судове засідання справа буде вирішена на підставі наявних у
ній доказів у вашу відсутність.
Суддя Хіневич В. І.



детінізацію ринку підакцизних товарів;
дієвий механізм боротьби із фальсифікованими чи незаконно ввезеними на територію України підакцизними товарами;
підвищення ефективності запобігання, виявлення та розкриття злочинів
у сфері обігу підакцизних товарів;
створення на території України єдиного інформаційного простору і формування унікальної електронної бази даних обігу маркованих підакцизних
товарів від виробництва/імпорту до реалізації маркованих підакцизних товарів через точку роздрібного продажу кінцевому споживачу для перевірки
кожної одиниці підакцизного товару;
зменшення рівня корупційних діянь у результаті виключення людського
фактора під час ухвалення рішень щодо результатів перевірок;
поліпшення координації та взаємодії роботи державних і громадських
організацій з контролю за обігом маркованих підакцизних товарів на основі
обміну інформацією;
спрощення документообігу у сфері обігу підакцизних товарів.
Додаток
до Концепції
ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Концепції створення та впровадження
автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних
товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів)
«Електронна акцизна марка»
1. Забезпечити проведення аналізу стану нелегального обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні з визначенням переваг та недоліків діючої системи контролю за обігом зазначених товарів та інших
альтернативних систем контролю.
ДФС.
До 1 вересня 2016 року.
2. Розробити і подати Кабінетові Міністрів України в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України та
інших законодавчих актів у сфері обігу підакцизних товарів щодо забезпечення функціонування автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) «Електронна
акцизна марка» (далі — автоматизована система).
Мінфін, ДФС, Мінагрополітики,
Мінекономрозвитку, Мін’юст.
До 1 лютого 2017 року.
3. Розробити технічне завдання на створення автоматизованої системи
та її елементів.
ДФС.
До 1 червня 2017 року.
4. Провести конкурсний відбір постачальника автоматизованої системи.
ДФС.
До 1 жовтня 2017 року.
5. Розробити і затвердити Порядок ведення реєстру електронних акцизних накладних, а також зміни до нормативно-правових актів щодо функціонування системи обліку даних з реєстраторів розрахункових операцій.
ДФС, Мінфін, Мінагрополітики,
Мінекономрозвитку, Мін’юст.
До 1 лютого 2018 року.
6. Провести попередні випробування, дослідну експлуатацію, навчання
користувачів та запровадження функціонування в тестовому режимі реєстру електронних акцизних накладних.
ДФС.
До 1 вересня 2018 року.
7. Забезпечити впровадження автоматизованої системи на постійній основі.
ДФС.
До 1 грудня 2018 року.
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Оголошення про проведення звітно-виборного
З’їзду Спілки адвокатів України
Шановні адвокати!
Спілка адвокатів України повідомляє про скликання З’їзду Спілки адвокатів України, призначеного
на 22 жовтня 2016 року в місті Києві.
Початок роботи З’їзду об 11.00.
Початок реєстрації делегатів З’їзду о 10.00.
Місце проведення: «Будинок кіно», вул. Саксаганського, 6, м. Київ.
До порядку денного З’їзду Спілки адвокатів України включені питання: звіт Президента; вибори
Президента, вибори віце-Президентів; звіт ревізійної
комісії, зміни до Статуту; різне.
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Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільні справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Алекси
О. В. про стягнення заборгованості, за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Алекси Л. П. про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Алекса Олександр Володимирович,
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Урицького, б. 15а, викликається на 08.15 годину
25 липня 2016 року до суду, для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачка по справі Алекса Лілія Петрівна, яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Урицького, б. 15а, викликається на 08.25 годину 25 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 причини неявки, інакше справи
будуть розглянуті за їхньої відсутності.

Суддя І. O. Сидоренко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Шипітька Анатолія Олеговича
до Шипітько Анастасії Вікторівни про розірвання шлюбу, яка проживає за адресою:
м. Краматорськ, вул. Актюбинська, 120, розгляд справи призначено на 26 липня 2016
року о 13.45 годині, просимо з’явитися до Краматорського міського суду на вказану
дату, для участі у розгляді справи по суті за адресою: м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21, каб. № 7 (№234/4095/16-ц; №2/234/2357/16).
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Новозаводський районний суд м. Чернігова повідомляє,
що розгляд справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Беспалого
Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором відкладено на 14 вересня 2016 року
о 12 год. 00 хв.
Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою:
м. Чернігів, вул. Мстиславська, 17, під головуванням судді
Цибенко І. В. (каб.15).
Для участі у справі як відповідач викликається Беспалий
Олександр Анатолійович (останнє відоме місце проживання:
вул. І. Мазепи, буд. 68, кв. 94, м. Чернігів).
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи, тому, у випадку відсутності відомостей про причини неявки Беспалого Олександра Анатолійовича, повідомленого належним чином або причину
неявки буде визнано судом неповажною - суд вирішить
справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул. Д.Галицького, 22 Рівненської області) викликає в судове засідання 25 липня 2016 року на
16 год. 00 хв. як відповідачку Кузьмич Тамару Петрівну по справі за
позовом Кузьмича Анатолія Григоровича до Кузьмич Тамари Петрівни
про розірвання шлюбу.
В разі неявки відповідачки в судове засідання, справа буде розглянута у її відсутність на підставі наявних доказів.
Суддя Переверзева Л. І.
Суддя Кічата О. Ю.

До Камінь-Каширського районного суду Волинської
області за адресою: м. Камінь-Каширський, вул. Воля,
13 Волинської області, на 09 годину 30 хвилин 2 серпня
2016 року в справі №157/659/16-ц, провадження
№2/157/248/16 за позовом Сабецької Людмили Володимирівни до Сабецького Євгена Анатолійовича про розірвання шлюбу, викликається як відповідач Сабецький
Євген Анатолійович, 11 жовтня 1980 року народження,
останнє місце перебування та зареєстрований за адресою: вул. Крупська, 1, м. Зимогір’я, Слов’яносербський
район Луганської області.
Відповідач може подати письмові заперечення з приводу заявлених вимог, посилання на докази, якими вони
обґрунтовуються та повідомити про них суд.
У разі неявки відповідача справа буде розглядатися у
його відсутності за наявними в ній доказами.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Ткаченка Сергія Івановича,
13.11.1961 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Херсон, вул. Лавреньова, буд. 9, кв.
16, у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Херсонської обласної кредитної
спілки «Єдність» до Ткаченка Сергія Івановича, Ткаченко Вікторії Іванівни, Ткаченко Альони Сергіївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні
Херсонського міського суду Херсонської області
09.09.2016 року об 11.30 годині за адресою:
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у його відсутність за наявними в ній доказами.
Суддя В. М. Гордійчук
Суддя С. І. Майдан

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк
«Приватбанк» до Ткаченка Сергія Миколайовича про
стягнення боргу за кредитним договором.
У зв’язку з цим суд викликає Ткаченка Сергія Миколайовича у судове засідання, що відбудеться о 09
годині 30 хвилин 6 вересня 2016 року за адресою:
м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб.
№ 7.
Суддя Борець Є. О.

В провадженні Лисянського районного суду Черкаської області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» до Чеснакова Павла Павловича (останнє місце реєстрації: с. Босівка Лисянського району
Черкаської області, вул. Лугова, б. 7) про стягнення заборгованості за договором кредиту.
Відповідач Чеснаков Павло Павлович викликається в
судове засідання, яке відбудеться 01 серпня 2016 року
об 11.30 годині в приміщенні Лисянського районного
суду Черкаської області в смт Лисянка, вул. Незалежності, 4, зал № 7. У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто на підставі наявних
матеріалів.

Долинський районний суд Івано-Франківської області викликає Сіксай Михайла Михайловича як відповідача у цивільній справі № 343/1279/16-ц року за
позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Сіксай Михайла Михайловича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться 28.07.2016 року о
10.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Долина,
вул. Обліски, 115.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто у заочному порядку.
Суддя Пулик В. В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «ПриватБанк» до
Проскуріна Є.В. про стягнення заборгованості.
Відповідач Проскурін Євген Володимирович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, смт Пантелеймонівка, вул. Піонерська, буд. 3, кв.
11, викликається 26 липня 2016 року о 08 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 відсутності.

Міловський районний суд Луганської обл. викликає як відповідачів у судові засідання для розгляду
цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості:
на 27.07.2016 р.
09.00 - Рогозян Олену Василівну
У разі якщо відповідачка не з`явиться на вказане
судове засідання його буде відкладено судом на
03.08.2016 о 09.00
Суддя Чехов С. І.
У разі неявки відповідачки у призначений час або
неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за її відсутності за наявними доказами.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі
по справах вважаються належним чином повідомленими про час, день та місце проведення судового
засідання.

Повістка про виклик обвинуваченого

Суддя Пічкур С. Д.

Суддя О. В. Неженцева

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
27.07.2016 р. на 8-30 (резервне судове засідання
02.08.2016 р. на 8-30)
Полігун Світлана Володимирівна
27.07.2016 р. на 09-30 (резервне судове засідання 02.08.2016 р. на 9-00)
Авраменко Олександр Анатолійович
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 про час, день та місце проведення судового
засідання.

Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду
Донецької області Черков В. Г. здійснює виклик до суду,
який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна,
4 (тел.: 06237-7-22-08) Співака Андрія Олександровича, останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, вул.
Р.Люксембург, 10/911, який обвинувачується у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі
у підготовчому спеціальному судовому засіданні по кримінальному провадженню № 22015050000000430 від
26.10.2015 p., яке відбудеться 03.08.2016 року о 09 годині
00 хвилин в приміщенні Селидівського міського суду Донецької області.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації обвинувачений вважається належним
чином ознайомлений з її змістом.
У разі неприбуття Співака А. О. до суду за викликом без
поважних причин, на нього може бути накладено грошове
стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної
плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або застосовано привід, здійснено спеціальне судове провадження.
Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які
особа може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК України 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.
Співаку А. О. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Повістка про виклик обвинуваченого

Повістка про виклик обвинуваченого

Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду
Донецької області Ігнатенко Л. І. здійснює виклик до суду,
який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4
(тел.: 06237-7-22-08) Нємова Юрія Валентиновича, відносно
якого ухвалою Селидівського міського суду від 23.05.2016
року прийнято рішення про здійснення спеціального судового провадження. Останнє відоме місце проживання якого:
м. Донецьк, вул. Треньова, б. 1 «в», кв. 26, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі в підготовчому судовому засіданні по
кримінальному провадженню № 42015050000000362 від 21
липня 2015 року, яке відбудеться 01.08.2016 року о 09 годині
30 хвилин.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації, обвинувачений вважається належним
чином ознайомлений з її змістом.
У разі неприбуття Нємова Ю. В. до суду за викликом без
поважних причин, на нього може бути накладено грошове
стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної
плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або застосовано привід, здійснено спеціальне судове провадження.
Обвинувачений Нємов Ю. В. має обов’язково заздалегідь
повідомити про неможливість з’явитись за викликом.
Також суд повідомляє, що захиснику обвинуваченого Нємова Ю. В. - адвокату Дейнека О. І. направлені процесуальні
документи, пов’язані з розглядом справи.

Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду
Донецької області Ігнатенко Л. І. здійснює виклик до суду,
який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна,
4 (тел.: 06237-7-22-08) Трубіна Артема Олександровича, відносно якого ухвалою Селидівського міського суду від
23.05.2016 року прийнято рішення про здійснення спеціального судового провадження. Останнє відоме місце проживання якого: Донецька область, м. Макіївка, вул. Підйомна,
буд. 6, кв. 17, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі в підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню
№ 42015050000000360 від 21 липня 2015 року, яке відбудеться 28.07.2016 року о 09 годині 30 хвилин.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації, обвинувачений вважається належним
чином ознайомлений з її змістом.
У разі неприбуття Трубіна А.О. до суду за викликом без
поважних причин, на нього може бути накладено грошове
стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної
плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або застосовано привід, здійснено спеціальне судове провадження.
Обвинувачений Трубін А. О. має обов’язково заздалегідь
повідомити про неможливість з’явитись за викликом.
Також суд повідомляє, що захиснику обвинуваченого
Трубіна А. О. - адвокату Корольовій О. І. направлені процесуальні документи, пов’язані з розглядом справи.

Головуючий суддя Л. І. Ігнатенко
Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, що
на підставі ухвали Селидівського міського суду Донецької області від 24.05.2016 року по кримінальному провадженню
№22015050000000431 відносно Шелюка Миколи Семеновича,
який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України, постановлено здійснювати спеціальне судове провадження.
Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик
до суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Шелюка Миколу Семеновича, останнє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. 50-річчя
СРСР, б. 138, кв. 25, який обвинувачується у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підготовчому судовому засіданні по кримінальному провадженню
№22015050000000431, яке відбудеться 28.07.2016 року о 10 годині 00 хвилин.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації, обвинувачений вважається належним чином
ознайомлений з її змістом.
У разі неприбуття Шелюка М.С. до суду за викликом без поважних причин, на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до
2 розмірів мінімальної заробітної плати, або застосовано привід,
або здійснено спеціальне судове провадження.
Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа
може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК України 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.
Шелюку М. С. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити
про неможливість з’явитись до суду.

Головуючий суддя Л. І. Ігнатенко
Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду
Донецької області Черков В. Г. здійснює виклик до суду,
який розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна,
4 (тел.: 06237-7-22-08) Горбунова Ігоря Вікторовича, останнє
відоме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Купріна,
1/216, останнє відоме місце роботи: м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 4, який обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підготовчому
спеціальному судовому засіданні по кримінальному провадженню № 42015050000000359 від 21.07.2015 p., яке відбудеться 03.08.2016 року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні
Селидівського міського суду Донецької області.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації, обвинувачений вважається належним
чином ознайомлений з її змістом.
У разі неприбуття Горбунова І. В. до суду за викликом без
поважних причин, на нього може бути накладено грошове
стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної
плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або застосовано привід, здійснено спеціальне судове провадження.
Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які
особа може не з’явитися на виклик згідно зі ст. 138 КПК України 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.
Горбунову І. В. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.

Головуючий суддя В. Г. Черков

Суддя Л. В. Пирогова

Головуючий суддя В. Г. Черков

23 березня 2016 року Попаснянським районним судом
Луганської області постановлено заочне рішення у цивільній
справі № 423/396/16-ц за позовом Фермерського господарства «Віктор» до Логвінова Георгія Івановича про розірвання
договору оренди земельної частки (паю), яким позовні вимоги задоволено:
розірвано договір оренди земельної частки (паю) у землі
сільськогосподарського призначення, загальною площею
3,86 га, що знаходиться на території Голубівської сільської
ради Попаснянського району Луганської області, укладений
26 травня 2011 року між Логвіновим Георгієм Івановичем та
Фермерським господарством «Віктор», зареєстрований виконавчим комітетом Голубівської сільської ради 26 травня
2011 року № 1785; стягнуто з Логвінова Георгія Івановича
на користь Фермерського господарства «Віктор» судові витрати у сумі 1378 гривень.
Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським
районним судом Луганської області за письмовою заявою
відповідача, поданою протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/2737/16-ц за позовною заявою
Буніної Л.А. до Комунальної медичної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5» м. Макіївки Донецької області про стягнення компенсації заробітної плати у зв’язку з
порушенням строків її виплати та середнього заробітку за весь
час затримки розрахунку при звільненні та відшкодування моральної шкоди.
Відповідач у справі - Комунальна медична установа «Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 5» м. Макіївки Донецької області, код ЄДРПОУ 05493361, адреса: м. Макіївка Донецької області, вул. Новобольнична, буд. 1, викликається до
суду на 29 липня 2016 року о 08.10 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.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/2733/16-ц за позовною заявою
Глущук В.А. до Комунальної медичної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5» м. Макіївки Донецької області про стягнення компенсації заробітної плати у зв’язку з
порушенням строків її виплати та середнього заробітку за весь
час затримки розрахунку при звільненні та відшкодування моральної шкоди.
Відповідач у справі - Комунальна медична установа «Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 5» м. Макіївки Донецької області, код ЄДРПОУ 05493361, адреса: м. Макіївка Донецької області, вул. Новобольнична, буд. 1, викликається до
суду на 29 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.

Бакланов Павло Миколайович, 13.07.1963 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
м. Іловайськ, вул. Виноградна, буд. 76, Бакланова Лариса Анатоліївна, 16.01.1969 р.н., останнє відоме місце
проживання якої: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Виноградна, буд. 76, викликаються до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідачі по
цивільній справі № 227/942/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акціонерний банк «ЕкспресБанк» до Бакланова Павла Миколайовича, Бакланової Лариси Анатоліївни про солідарне стягнення заборгованості
за кредитним договором. Судове засідання відбудеться
04.08.2016 року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідачів до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя І. В. Лизенко

Суддя О. С. Малінов

Суддя О. С. Малінов

Суддя Корнєєва В. В.

Новомиколаївський районний суд Запорізької області викликає у судове засідання, яке відбудеться 28 липня 2016 року о 09.00 годині в
приміщенні Новомиколаївського районного суду Запорізької області
за адресою: Запорізька обл., смт Новомиколаївка, вул. Лесі Українки,
11, Мединського Віталія Миколайовича: Запорізька обл., Новомиколаївський р-н, смт Новомиколаївка, вул. Чехова, буд. 35, як відповідача
по цивільній справі № 322/423/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Мединського Віталія Миколайовича про стягнення заборгованості.
Суддя Шиш А. Б.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Тимоха Олега Ігоровича, Тимоха Ігора Петровича про стягнення заборгованості. Відповідач по справі Тимоха Олег Ігорович, Тимоха Ігор Петрович (зареєстровані за адресою: 83062, м. Донецьк,
вул. Куйбишева, 9/12) викликаються на 08 серпня 2016 року о 09.00 год. до
суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання
відповідача по справі № 409/1207/16-ц за позовом Купрійової Катерини Володимирівни
до Луганської міської ради про визнання права власності в порядку спадкування.
Судове засідання відбудеться 14.09.2016 року о 08.00 год. (резервна дата
21.09.2016 року о 08.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається як відповідач Луганська міська рада, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 14.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Челюбєєв Є. В.

Суддя Максименко О. Ю.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Устимчик Ольгу Володимирівну у судове засідання як відповідача по справі за позовною
заявою Осміховського Олександра Саввича до Устимчик Ольги Володимирівни про стягнення шкоди, яке призначене на 26 липня 2016 р.
об 11 годині 30 хвилин в приміщенні Приморського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зала 233. У разі неявки
справа буде розглянута у вашу відсутність.
Суддя Ткачов О. М.
Суддя Кічмаренко С. М.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає як відповідача
Пироженко Аллу Миколаївну, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Кіровськ, сел. Донецьке, вул. Пугачова, буд. 10, у судове засідання
по цивільній справі за № 423/1651/16-ц за позовом Фермерського Господарства «Віктор» про розірвання договору оренди земельної ділянки, що
відбудеться 05 серпня 2016 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за заявою Мицкевич
Олега Борисовича до Мицкевич Ольги Вікторівни, Насирової Карини Рафиківни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.
Відповідачі по справі Мицкевич Ольга Вікторівна, Насирова Карина Рафиківна викликаються до каб. № 15 суду на 02.08.2016 року о 13 годині 30
хвилин для участі у розгляді справи по суті.
У разі неявки відповідачів справа буде розглянута у їх відсутності за наявними доказами.

Вважати втраченим

Судновий білет

та недійсним судновий білет

на судно з бортовим номером КИВ-49 49-К,

СБ 014385, виданий 22.05.2014 р.

власник Пашкуда Олександр Петрович,

на ім’я Івко Павло Антонович.

вважати недійсним.

Суддя А. В. Архипенко

04.08.2016 року о 15.00 годині у приміщенні Новоайдарського
04.08.2016 року о 14.30 годині у приміщенні Новоайдарського районного суду Луганської області буде слуха- районного суду Луганської області буде слухатись цивільна справа
тись цивільна справа № 419/2069/16-ц, № 2/419/335/2016 № 419/2111/16-ц, № 2/419/344/2016 за позовом Логвінової Олени
за позовом Панченко Катерини Сергіївни до Панченка ВіАнатоліївни до Логвінова Ігоря Івановича про розірвання шлюбу.
талія Валентиновича про розірвання шлюбу.

Суддя Л. Д. Добривечір

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

Суддя Л. Д. Добривечір

22 липня 2016 року, п’ятниця, № 136

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Курятник Сергія Михайловича про стягнення заборгованості. Суд викликає як відповідача Курятник Сергія
Михайловича в судове засідання, яке відбудеться
01.09.16 року о 10.45 годині в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки справа буде розглянута за
наявними матеріалами в заочному порядку.

Барабаш Олексій Олександрович, 18.06.1975 р.н. та
Барабаш Наталія Олександрівна, 17.09.1979 р.н., останнє
відоме місце проживання яких: Донецька обл., м. Зугрес, вул. Фрунзе, 9, викликаються до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області, як відповідачі
по цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Барабаш О. О., Барабаш Н. О. про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 26 липня 2016 року
о 08.30 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки
відповідачів до суду справу буде вирішено на підставі
наявних у ній даних та доказів.

Макарівський районний суд Київської області в цивільній
справі № 370/1086/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк»
до Лук’янченко С. С., про стягнення кредитної заборгованості, викликає у судове засідання, яке відбудеться 22 серпня 2016 року о 09 год. 00 хв. як відповідача Лук’янченко
Світлану Станіславівну, останнє відоме місце проживання:
село Великий Карашин, вул. Рівненська, 17.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде
розглянута за її відсутності за наявними матеріалами
справи.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Макарівського районного суду Київської області за адресою: смт
Макарів, вул. Фрунзе, 35, кабінет № 1.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача по справі № 408/1600/16-ц за позовом
ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії
Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до
Носовської М. В. про стягнення заборгованості – Носовську Марину Вікторівну (м. Ровеньки, Луганська обл.) в
судове засідання, яке відбудеться 10.08.2016 року о 10
год. 30 хв.
Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя М. Ю. Устимчук

Суддя Є. О. Соболєв

Ковпаківський районний суд м. Суми в особі судді Хитрова Б.В. викликає Хаж Рабах Валід, 31.10.1986 року народження, як відповідача, в судове засідання по цивільній
справі № 592/4449/16-ц, провадження № 2/592/1569/16
за позовом Серпокрил Людмили Михайлівни до Хаж
Рабах Валід про розірвання шлюбу.
Судове засідання по даній справі відбудеться 08 серпня
2016 року о 09.00 год. в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми, що знаходиться за адресою:
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових засідань № 10.
Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки відповідача, справу буде розглянуто на підставі наявних у
справі доказів.

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області викликає Лосєву Ірину Юріївну (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул.
Здолбунівська, 5а, кв. 91, зареєстровану за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Гетьмана, 2, кв. 1) як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 740/2052/16, провадження
№ 2/740/707/16 за позовом фізичної особи – підприємця Гаркуши Володимира Валентиновича до Лосєвої Ірини Юріївни про стягнення заборгованості по орендній платі та штрафу.
Судове засідання відбудеться 02 вересня 2016 року о 10 годині в
приміщенні Ніжинського міськрайонного суду за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 57-а.
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про
виклик, відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, тому в разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у відсутності відповідача на підставі зібраних по справі
доказів.

Макарівський районний суд Київської області в цивільній
справі № 370/1061/16-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Хрустальова I. B., про звернення стягнення на предмет іпотеки, викликає у судове засідання, яке
відбудеться 22 серпня 2016 року о 10 год. 00 хв. як відповідача Хрустальова Ігоря Володимировича, останнє відоме місце
проживання: місто Київ, вулиця М. Рибалка, 7/18, кв. 83.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності за наявними матеріалами
справи.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Макарівського районного суду Київської області за адресою:
смт Макарів, вул. Фрунзе, 35, кабінет № 1.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/1552/16-ц за позовом Ляшенко Лідії Анатоліївни
до Ляшенка Олександра Олександровича про розірвання
шлюбу. Судове засідання відбудеться 28.07.2016 року о
09.00 год. у залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Ляшенко Олександр Олександрович, адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул.
2-й Лутугинський проїзд, буд. 1. У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за
наявними доказами.

Суддя Б. В. Хитров

Суддя В. Г. Пантелієнко

Суддя М. Ю. Устимчук

Суддя Полєно В. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ласкіної
Олени Анатоліївни про стягнення боргу.
Відповідач по справі Ласкіна Олена Анатоліївна (адреса: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Н. Маріупольська,
54) викликається на 29.07.2016 року на 10 год. 40 хв. до
суду, кабінет № 307, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, вона повинна повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Костоглод Інна Олександрівна, 22.04.1988 р.н., викликається як відповідачка в судове засідання з розгляду
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Костоглод Інни Олександрівни про стягнення заборгованості
на 9 годину 00 хвилин 19 вересня 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, відповідачка Костоглод Інна Олександрівна вважається повідомленою про час і місце розгляду справи і у випадку
Суддя Л. В. Шевченко неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Маликов Сергій Юрійович, 07.04.1964 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька
обл., м. Харцизьк, с. Зуївка, вул. Полєтаєва, 10, викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області, як відповідач по цивільній справі
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Маликова С. Ю.
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 27 липня 2016 року о 09.00 год. у 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.

Врадіївський районний суд Миколаївської області
повідомляє, що Макарова Олена Вікторівна,
13.03.1975 року народження, та Пінчук Олена Сергіївна, 21.08.1995 року народження, викликаються в
судове засідання як відповідачі по цивільній справі
за позовом Макарова Олександра Віталійовича до
Макарової Олени Вікторівни, Пінчук Олени Сергіївни
про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим приміщенням.
Розгляд цивільної справи відбудеться о 09.00 год.
05.08.2016 року за адресою: вул. Незалежності, 103,
смт Врадіївка Миколаївської області.
Суддя Ф. Г. Сокол

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Солоніна
Анатолія Геннадійовича, Сенюк Ірини Анатоліївни про
стягнення боргу.
Відповідач по справі Солонін Анатолій Геннадійович
(адреса: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Тіунова, 91/4)
викликається на 29.07.2016 року на 10 год. 30 хв. до
суду, кабінет № 307, 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.

Маликов Сергій Юрійович, 07.04.1964 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька
обл., м. Харцизьк, с. Зуївка, вул. Полєтаєва, 10, викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області, як відповідач по цивільній справі
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Маликова С. Ю.
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 27 липня 2016 року о 08.50 год. у 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.

Золочівський районний суд Львівської області викликає Гур’янову Світлану Володимирівну, місце проживання: Донецька область, м. Макіївка-9, вул. Ушакова,
7, як відповідачку по справі № 445/951/16-ц за позовом
Гур’янова Руслана Володимировича до Гур’янової Світлани Володимирівни про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 06.09.2016 року об
11.00 год. у приміщенні Золочівського районного суду
Львівської області (Львівська область, м. Золочів, вул.
Сковороди, 5).
У разі неявки в судове засідання відповідачки, справа,
згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута у її відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Димитровський міський суд Донецької області (Донецька область, м. Мирноград, вул. Центральна,
буд.73) викликає Кравченка Анатолія Федоровича,
01.10.1952 року народження, на 26 липня 2016 року о
16.00 год. як відповідача у цивільній справі
№ 2/226/490/2016 за позовом Комунального підприємства «Служба єдиного замовника» до Кравченка
Анатолія Федоровича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.
У разі вашої неявки у судове засідання справа буде
розглянута у вашу відсутність на підставі наявних у
справі доказів.
Голова суду Т. О. Коваленко
Суддя Дубовик Р. Є.

Димитровський міський суд Донецької області
(Донецька область, м. Мирноград, вул. Центральна,
буд.73) викликає Нікончук Тетяну Вікторівну,
22.08.1972 року народження, на 25 липня 2016 року
о 12.45 год. як відповідача у цивільній справі
№ 2/226/446/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
до Нікончук Тетяни Вікторівни про стягнення заборгованості.
У разі вашої неявки у судове засідання справа
буде розглянута у вашу відсутність на підставі наявних у справі доказів.
Голова суду Т. О. Коваленко
Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Чередніченка Романа Володимировича,
28.05.1985 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 14 годину 00 хвилин 26 липня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/832/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Чередніченка Романа Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Куйбишеве,
Куйбишевського району, Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю. М.

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 3 серпня 2016 року о 14 годині 00 хвилин, Вакулич
Оксану Миколаївну, зареєстровану: с. Світлодолинське,
вулиця Степова, № 31 Саратського району Одеської області, як відповідачку в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Вакулич Оксани Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої
Суддя Л. В. Шевченко участі за наявними в ній доказами.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ТОВ «Бахмут-Енергія» до Цибулі Світлани Андріївни про стягнення заборгованості за теплову енергію.
Відповідач у справі Цибуля Світлана Андріївна, останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Незалежності, буд. 36, кв. 12, викликається на
27 липня 2016 р. на 13 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 повинна
повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд
справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Кінбура Валерія Олексійовича до Сазонової Вікторії Олександрівни, Кінбура Костянтина Валерійовича про стягнення аліментів на утримання
дитини.
Відповідачі у справі: Сазонова Вікторія Олександрівна, останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 86391, Донецька область,
м. Жданівка, квартал 28/33, буд. 9, кв. 53; Кінбур Костянтин Валерійович, останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 86391, Донецька область, м. Жданівка, квартал 28/33, буд. 8, кв. 59,
викликаються на 27 липня 2016 р. на 13 год. 15 хв. до суду (каб.
№ 203) для участі у розгляді справи 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 справи
відбудеться за їх відсутності.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове засідання, яке відбудеться 20.09.2016 року о 15 год.
30 хв. каб. № 48 як відповідача Кордупа Андрія Вікторовича по цивільній справі № 333/2571/16 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Кордупа А. В. про
стягнення боргу.
У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя І. Й. Наумова

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове засідання, яке відбудеться 20.09.2016 року о 16 год.
00 хв. каб. № 48 як відповідача Яценко Наталію Леонідівну по цивільній справі № 333/2569/16 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Яценко Н. Л. про
стягнення боргу.
У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за її відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя І. Й. Наумова

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Бережного Станіслава Леонідовича,
15.06.1971 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 14 годину 30 хвилин 29 липня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/833/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Бережного
Станіслава Леонідовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Куйбишеве,
Куйбишевського району, Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю. М.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове засідання, яке відбудеться 19.09.2016 року об 11 год.
00 хв. каб. № 48 як відповідача Слободяника Романа
Петровича по цивільній справі № 333/2373/16 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Слободяника Р. П.
про стягнення боргу.
У разі неявки у судове засідання справа буде розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя І. Й. Наумова

Піщанський районний суд Вінницької області викликає в судове засідання представника ТОВ «Трубник-ЛТД» у справі за позовом Водзінського Віктора
Мойсейовича та Водзінської Галини Пилипівни до
ТОВ «Трубник-ЛТД», ТОВ «Чарівна Нива» про розірвання договору оренди земельної ділянки та стягнення заборгованості по орендній платі.
Розгляд справи відбудеться 4 серпня 2016 року о
10 год. 00 хв. у приміщенні Піщанського районного
суду Вінницької області за адресою: смт Піщанка,
вул. Вишнева, 5 Вінницької області.
Суддя О. І. Фартух

Монастирищенський районний суд Черкаської області викликає Осику Людмилу Вікторівну як відповідачку в судове засідання, яке відбудеться 11 серпня 2016 року о 08.30 год. у
приміщенні суду за адресою: вул. Соборна, 98, м. Монастирище
Черкаської області, у справі №702/688/16-ц, провадження
№2/702/288/16 за позовом Хомича Володимира Миколайовича
до Осики Людмили Вікторівни про розірвання шлюбу.
Суд пропонує Осиці Л. B. подати письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі до визначеного
судом дня проведення судового засідання.
У разі неявки в судове засідання Осики Л.В., справа буде розглянута у відсутності вказаної особи, про причини неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

Центральне регіональне управління
приватного акціонерного товариства
«Українська пожежно-страхова компанія»
сповіщає про втрату бланків полісів обов’язкового
страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів, серії:
АІ №№ 1269950, 5206476, 5206485, 5206487
та бланків спецзнаків серії: АІ №№ 1269950,
5206476, 5206485, 5206487,
вважати їх недійсними.

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області
від 28 квітня 2016 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою захисника Кадуліної
І. С. на вирок Вільнянського районного суду Запорізької області від 2 березня 2016 року, яким Шевельова А. В. засуджено за ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 153,
ч. 3 ст. 365, ст. 70 КК України.
До суду як обвинувачений викликається Шевельов Андрій Вікторович. Судове засідання відбудеться 5 серпня 2016 року о 10 годині 00 хвилин у
приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема, 50.
Суддя В. П. Жовніренко

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Юрікова Олега Ігоровича на судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Юрікової Наталії Рівівни до Юрікова Олега Ігоровича про
надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області 02.09.2016 р.
о 10.00 год. за адресою: смт 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. Сивак

В Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області (м. Хмільник, вул. Столярчука, 4 Вінницької області) на 10.30 год. 9 серпня 2016 року, як відповідач
викликається Головня Владислав Миколайович по
цивільній справі за позовом Головні Олени Сергіївни
до Головні Владислава Миколайовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.
У випадку неявки вказаної особи, справа буде розглянута у її відсутність на підставі наявних доказів.
Головуючий суддя Д. С. Ротаєнко
Суддя Войнаревич М. Г.
У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Зеленової Ганни Олексіївни до Волєва Юрія Сергійовича про
надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди батька
до досягнення дитиною повноліття.
Суд викликає відповідача Волєва Юрія Сергійовича в судове засідання, яке відбудеться 30.08.2016 року о 15.30 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел. (06153) 3-51-09. Явка
до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде розглянута
Суддя А. Е. Дідоренко за наявними матеріалами в заочному порядку.

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

12

урядовий кур’єр

www.ukurier.gov.ua

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ФОТОФАКТ
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пОгОдА нА зАвТрА
Е2 — Е4. Днями з нагоди відзначення Міжнародного Дня шахів та
дня шахів в Україні в столичному
парку ім. Тараса Шевченка зібралися прихильники однієї з найдавніших інтелектуальних ігор світу.
«Шахи — це інтелектуальний вид
спорту з давніми історичними традиціями, що об’єднує шанувальників різного віку і спортсменів, які досягли значних успіхів, розвиває логічне мислення, уважність і цілеспрямованість, формує витримку та
почуття відповідальності за доручену справу», — зазначив у вітальному листі до учасників міністр молоді
та спорту Ігор Жданов. Свято шахів
зібрало багато прихильників, тож
турнір провели у два етапи. А біля
шахівниць згуртувалися і зовсім
юні спортсмени, і досвідчені, й широко відомі гросмейстери. Традиційний сеанс одночасної гри провели
гросмейстер Володимир Сергеєв та
чемпіонка Європи серед юніорів
майстер ФІДЕ Юлія Осьмак. Та
найбільше потішили юні учасники
— їх за шахівницями змагалося не
менше, ніж інтелектуалів-ветеранів.

Олімпізм по-російському:
остаточну крапку поставить МОК
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ЗА ЧИСТОТУ РЕКОРДІВ.
Учора оприлюднено рішення
Спортивного арбітражного суду, який відхилив позов Олімпійського комітету Росії і 68
спортсменів до Міжнародної
асоціації легкоатлетичних федерацій. Це означає, що російські спортсмени пропустять
Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро. В
арбітражі, який згідно з угодою
між ОКР і IAAF, є останньою інстанцією для вирішення спору,
повідомили: ухвалене рішення
було одностайним.

Як відомо, в оприлюдненому
18 липня звіті, автором якого є
канадський адвокат Річард
Макларен, ішлося про те, що
Москва приховала сотні позитивних проб на допінг за участю спортсменів з різних видів
спорту, в тому числі й футболістів.
Тим часом учора 14 країн
зажадали відсторонення збірної Росії від Олімпіади-2016.
Національні антидопінгові комітети направили колективний
лист до Міжнародного олімпійського комітету з вимогою
дискваліфікувати
Олімпійський комітет Росії і заборони-

всім російським спортсменам,
що ввійшли до затвердженого
складу збірної, брати участь в
Олімпійських іграх; створити
оперативну групу, до якої увійдуть члени групи представників спецкомісії МОК з перевірки на допінг перед Іграми, яка
схвалить критерії допуску до
участі в Олімпіаді «чистих» російських спортсменів під нейтральним прапором.
24 липня у режимі відеоконференції виконком Міжнародного олімпійського комітету
має ухвалити остаточне рішення щодо участі російської збірної в Олімпійських іграх-2016.

ти російській збірній брати
участь в Олімпіаді. Про це повідомляє РБК, посилаючись на
The Guardian.
Під листом стоять підписи
антидопінгових агентств Австрії, Канади, Данії, Нової Зеландії, Єгипту, Норвегії, Фінляндії, Іспанії, Німеччини, Швеції, Японії, Швейцарії, Голландії
та США.
Організації висунули голові
МОК Томасові Баху три основних вимоги: дискваліфікувати
ОКР та заборонити йому брати
участь в Олімпіаді-2016 в Ріо; в
зв’язку з дискваліфікацією
ОКР тимчасово заборонити

Літні школи здружують молодь
КОНТАКТИ. Тернопільський
державний медичний університет імені Івана Горбачевського
нинішнього липня знову відчинив двері Міжнародних літніх
шкіл. Цього разу місцем зустрічі молоді різних країн став університетський навчально-оздоровчий комплекс «Червона
калина», що розташований за
25 кілометрів від обласного
центру в мальовничому куточку краю. Змістовно та цікаво
провести час, набратися яскравих вражень, здобути нові
знання та навички приїхали
студенти університетів канадського міста Едмонтон і столиці
Німеччини Берліна, Тбіліського
медуніверситету (Грузія). Певна річ, вітали й численну делегацію спудеїв з вишів польських Любліна, Слупська та
Білої Підляськи. Українських
студентів, крім тернополян,
представляють ще харків’яни.
Примітно, що разом з юнаками
й дівчатами в літніх школах беруть участь і викладачі універ-

ситету Мюррея з американського штату Кентуккі.
На переконання ректора Тернопільського медуніверситету
професора Михайла Корди, літні
школи вирізняються цікавим і
креативним підходом до організації, душевним ставленням до
кожного їхнього учасника. А ще
такі студії — чудова нагода
впровадження неофіційної дипломатії, яка допомагає популя-

ризації Тернопілля та України на
міжнародному рівні.
Під час урочистого відкриття
Міжнародних літніх шкіл тернопільські студенти репрезентували своїм ровесникам потенціал
Української держави в різних галузях, ознайомлювали з найбільшими та найцікавішими містами. Звісно, з особливою любов’ю представили рідний Тернопіль та університет. Не могли
Фото надане автором

Микола ШОТ,
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Майбутні медики підготували для знайомства
танцювальний флешмоб

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
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не зупинитися також на темі боротьби багатьох поколінь нашого народу за незалежність України. Інформували й про видатних
діячів науки. Безперечно, розповіли про народні традиції та обряди.
А ще майбутні тернопільські
медики підготували танцювальний флешмоб на попурі сучасних українських пісень, відтак
організували мистецьке шоу та
парад традиційного українського вбрання. Відкрили й етнографічну виставку вишиванок, старожитностей, предметів народного побуту. Організатор цієї
експозиції викладач медуніверситету Орися Смачило провела
майстер-клас з виготовлення
ляльки-мотанки-травниці.
Попереду в юнаків та дівчат
сплав річкою Дністер, тренінги
та змагання «Медицина невідкладних станів. Робота в команді».
І як уже засвідчує досвід,
Міжнародні літні школи мають
ще одне величезне значення —
здружують їх учасників на тривалий час, а може, й на все
життя.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 23 ЛИПНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+11 +16
+10 +15
+10 +15
+9 +14
+13 +18
+10 +15
+10 +15
+9 +14
+10 +15
+10 +15
+11 +16
+10 +15
+10 +15

День
+22 +27
+23 +28
+20 +25
+18 +23
+25 +30
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+24 +29
+23 +28
+23 +28

Oбласть
Нiч
Черкаська
+11 +16
Кіровоградська +12 +17
Полтавська
+11 +16
Дніпропетровська +12 +17
Одеська
+14 +19
Миколаївська
+14 +19
Херсонська
+14 +19
Запорізька
+13 +18
Харківська
+11 +16
Донецька
+13 +18
Луганська
+11 +16
Крим
+15 +20
Київ
+13 +15

День
+22 +27
+23 +28
+21 +26
+23 +28
+26 +31
+25 +30
+25 +30
+24 +29
+20 +25
+23 +28
+21 +26
+25 +30
+24 +26

Укргiдрометцентр

«Гуцульський рік» підкорив
театральний фестиваль
Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
днією з численних відзнак знаменитої вистави «Гуцульський рік»
Коломийського академічного обласного українського драматичного театру ім. Івана Озаркевича стало лауреатство на щойно завершеному Міжнародному фестивалі театрів у румунському місті БаяМаре, що в Марамороських горах, які є частиною Карпат.
Сценічну постановку однойменної п’єси Гната Хоткевича здійснив
директор коломийського театру, його художній керівник заслужений
артист України Дмитро Чиборак. Вона входить у фондову скарбницю
культури України і представляє у світі не лише Галичину — всю Україну. Її особливо люблять у Канаді. Нею захоплювалась Шотландія, коли
у 2008 році коломийці презентували свій твір, а з ним все українське
театральне мистецтво на найбільшому світовому мистецькому форумі
— Единбурзькому міжнародному театральному фестивалі «Фріндж».
Вистава-містерія стає особливо близькою жителям країн, які знають
суворий, але яскравий, колоритний устрій життя горян. Недаремно театральні критики наголошують на тому, що «актори і постановники
озвучили, висвітлили — «оживили!» — фрагменти експозиції віртуального музею етнографії, відтворюючи християнсько-національні
традиції та звичаї українців».

О

Сумських науковціваграріїв визнали в Китаї
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
УСПІХ. Чергову відзнаку закордонних колег одержали науковці
Сумського національного аграрного університету, які тісно співпрацюють з багатьма науковими закладами різних країн. Цього разу вони
удостоєні почесної нагороди Дунхуан уряду китайської провінції Ганьсу. Як розповів завідувач кафедри захисту рослин імені Анатолія Мішньова СНАУ, доктор сільськогосподарських наук, професор Володимир Власенко, впродовж останніх семи років слобожанський виш має
тісні наукові зв’язки з академією сільськогосподарських наук Дінсі, з
якою укладено договір на співпрацю в питаннях селекції пшениці. Тож
китайська сторона належно оцінила внесок сумських науковців-аграріїв у розвиток сільського господарства Піднебесної.
Нагороду Дунхуан присуджують щороку в чотирьох номінаціях іноземним спеціалістам за особливі і вагомі заслуги.
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