ФІНАНСИ

ДОСВІД

4

7
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: «Соціологічні
опитування свідчать,
що дедалі більша
кількість православних
громадян України хочуть
мати єдину Помісну
автокефальну церкву».
Президент про історичний тренд,
який не може оминути нашу державу

Після об’єднання
бюджет Березівської
територіальної громади,
що на Сумщині,
збільшився майже втричі

Як воля обертається
вседозволеністю
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Кордони в Європі
непорушні
ПОЗИЦІЯ. У Державному департаменті США вважають: те,
що Росія нарощує війська біля кордонів нашої країни та в окупованому Криму, суперечить зусиллям, спрямованим на врегулювання ситуації в Україні. Про це заявив речник Держдепу
Джон Кірбі під час брифінгу у Вашингтоні.
«Ми вважаємо, що це суперечить зусиллям, спрямованим
на зупинення насильства та зменшення напруження на сході України відповідно до зобов’язань Росії за мінськими угодами», — заявив пан Кірбі, додавши, що його країна очікує від
Росії повного виконання зобов’язань згідно з чинними угодами
щодо контролю над озброєнням і зміцнення довіри.
«До частини цього нарощення сил належать російські війська в Криму, і щодо цього наша позиція також послідовна й відома. Крим є і завжди буде частиною України, — цитує УНІАН
речника Держдепартаменту. — Ми не збираємося дозволяти,
щоб кордони Європи перекроювали під дулом зброї». Позиція
США полягає в тому, що санкції, запроваджені проти Росії через окупацію Криму, діятимуть, доки триватиме окупація півострова.

ЦИФРА ДНЯ

47%

ЕКСКЛЮЗИВ. Мораторій на перевірку

транспорту, який діяв майже два роки,
призвів до того, що перевізники
постійно порушували
законодавство та норми

становило зростання обсягів
виробництва підприємств космічної
галузі України в І півріччі 2016 року
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Максимів день
Лариса УСЕНКО,
Володимир ЗАЇКА (фото),
«Урядовий кур’єр»
Київ — Васильків — Тетіїв — Київ

…П

шеничне поле під легеньким вітерцем прокочується жовтою хвилею. Палюче сонце торкається налитого золотом колосся, а заодно
й людських облич, рук, ніг —
усього, до чого має доступ, на-

даючи шкірі смачної липневої
засмаги. Ледь вляглася курява, що її здійняли автомобільні
колеса, і ми побачили, як посеред цього випещеного хліборобами Тетіївського району Київщини лану, наче справжнісінький тобі корабель, пливе-похитується комбайн. Ні, не один,
аж два сучасних польових кораблі молотять зерно. На спеку, яка перехоплює подих і за-

ливає потом очі, люди не зважають — поки погода дає таку
змогу, треба встигнути зібрати
все збіжжя. А пшеничка вродила розкішна — саме на цьому полі, котре межує з полями
Вінницької області, дає на круг
понад сотню центнерів.
Голова обласної держадміністрації 43-річний Максим
Мельничук, який більш відомий українцям як науковець,

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080046

USD 2481.5350
EUR 2727.4551
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.7629
за 10 рублів

у ці дні в робочому кабінеті не
сидить — теж ніколи, бо гаряча літня пора цілий рік годує.
А тут зовсім не втримується і,
щойно комбайн завершив коло й зупинився, піднімається
східцями у кабіну до комбайнера й на якусь годину перетворюється на… його помічника.
Та його робочий день сьогодні
розпочався не з Тетіївщини, а
з Васильківського району, ку-

встановлені Національним банком України на

/

AU 329796.00

ди ми з фотокореспондентом
теж приїхали разом з очільником області.
Так сталося, що день, який
«Урядовий кур’єр» домовився
провести разом із головою Київської ОДА, видався дощовим і
сплутав нам усі карти. Тож коли
Максим Дмитрович зателефонував і спитав «Поїдете
зі мною по області?», ми
не вагалися ні секунди.
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28 липня 2016 року

AG 4858.85
PT 269742.85
за 10 тройських унцій

PD 170481.45

Фото Олександра ЛЕПЕТУХИ

Глава НБУ заявила
про сповільнення рівня
інфляції, проте переконана,
що цього року країна
не отримає траншу від МВФ

29 липня 2016 року, п’ятниця, № 141

www.ukurier.gov.ua
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документи
ЗМІНИ,
що вносяться у додаток до Порядку проведення військової підготовки
громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

ПОСТАНОВА
від 13 липня 2016 р. № 433
Київ

1. Доповнити додаток після позиції
«Національний університет оборони України (м. Київ)»
такою позицією:
«Національний університет «Одеська морська академія».
2. Позицію «Одеська національна морська академія» виключити.

Питання підготовки військових фахівців
для потреб Військово-Морських Сил
Збройних Сил
Відповідно до частини восьмої статті 11 Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони щодо реорганізації факультету Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» шляхом перетворення його в Інститут Військово-Морських Сил
Національного університету «Одеська морська академія».
Реорганізацію здійснити в межах асигнувань, передбачених Міністерству оборони для підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовки.
2. Взяти до відома, що особи, які навчаються на факультеті Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», продовжують
навчання в Інституті Військово-Морських Сил зазначеного Університету.
3. Внести у додаток до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48 (Офіційний вісник України, 2012
р., № 9, ст. 323; 2013 p., № 73, ст. 2676; 2014 р., № 3, ст. 52, № 47, ст. 1238; 2015
р., № 21, ст. 582, № 26, ст. 757, № 66, ст. 2181, № 95, ст. 3266), зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН



оголошення



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 463

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2016 р. № 433

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

оголошення



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 липня 2016 р. № 463
Київ

Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
Управлінню державної охорони
для здійснення заходів щодо підвищення
обороноздатності і безпеки держави
Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті Управлінню державної охорони для здійснення заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН



оголошення

оголошення

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кузіна Володимира Васильовича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Кузін Володимир Васильович, 8 квітня 1982 року народження, проживає за адресою, вказаною в
позовній заяві: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Червоногвардійська, 7, викликається на 2 серпня 2016 року о 09
годині 00 хвилин до суду, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу по справі пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
Суддя Т. В. Давидовська
буде розглянута у його відсутність.

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» iнформує
про введення з 01.08.2016 р. єдиних роздрібних тарифів на електроенергію відповідно до постанови НКРЕКП № 1309
від 22.07.2016 р. для території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження відповідно
до постанови КМУ № 263 від 07.05.2015 р. та розпорядження КМУ № 1085 від 07.11.2014 р. (зі змінами)
01.2. 3. ,*"-+2) 414&2(+/5) 454(6$7,
&"* 3. 1&82 6"%
(943 #(.:)#.55; 0!8)
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ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті Управлінню державної охорони для здійснення заходів
щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Видатки для Управління державної охорони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки
держави» (далі — бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем
бюджетної програми є Управління державної охорони.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на:
закупівлю і модернізацію озброєння, військової та спеціальної техніки; придбання боєприпасів;
утримання, експлуатацію і ремонт озброєння, військової та спеціальної техніки;
забезпечення засобами зв’язку.
Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення кредиторської заборгованості, що виникла на початок бюджетного періоду, зобов’язання за якою зареєстровані в органах Казначейства.
4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється
в установленому законом порядку.
5. Взяття бюджетних зобов’язань здійснюється виключно в межах відповідних
фактичних надходжень коштів.
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення
операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
7. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку.

оголошення



оголошення



оголошення



Придніпровський районний суд м. Черкаси викликає Бережецьку Інну Василівну як відповідачку по цивільній справі
№711/4232/16-ц за позовом ПАТ «Черкаське хімволокно» в інтересах ВП «Черкаська ТЕЦ» до Бережецької Інни Василівни про стягнення боргу в судове засідання, що відбудеться 2 серпня 2016р. о 09 год. 00 хв. у 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

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 02
серпня 2016 р. о 17 годині 00 хвилин в залі засідань № 221 в
приміщенні суду за адресою: міста Одеса, вул. Балківська, 33
відбудеться слухання справи за позовом ПАТ «СК «Країна» до
Зейналова Нусрафта Сайяф Огли про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.
В судове засідання у вищевказаний час викликається як відповідач Зейналов Нусрафт Сайяф Огли. В разі його неявки в судове засідання позов може бути розглянутий за його відсутністю
та на підставі наявних у справі доказів.

!1; <$,>&"6" 414&2(+/5"6" 2(.5,*"(2) 3.,2","#)72>,; 2.(+A+ 5. 414&2(+/5) 454(6$7,
#,2.5"#145$ %1; 5.,41455; (,2.22; 18 B.&"5) C&(.?5+
#$% 29.06.2004 (. D 1914-IV !«0(" <$,>&+@ 414&2(+/5+@ 2(.5,*"(2!»).

Попаснянський районний суд Луганської області викликає як
відповідача Бурцева Едуарда Володимировича, який зареєстрований за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с.
Лоскутівка, вул. Петровського, буд. 1, у судове засідання по цивільній справі № 423/251/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк»
до Бурцева Едуарда Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 01 серпня 2016
року об 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 3(2 поверх).
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т.В. Мозолєва
Суддя Л.М. Чернявська
Артемівський міськрайнний суд Донецької області (84500,
02 серпня 2016 року об 11.00 годині у приміщенні
Лисянського районного суду Черкаської області (Чер- м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Віненцова Руслана
каська область, смт Лисянка, вул. Кірова, 4) відбу- справу
!"#$%&"#":
Юрійовича про стягнення заборгованості.
деться
розгляд
справи
за
позовом
ПАТ
КБ
«Приват
Відповідач по справі Віненцов Руслан Юрійович, 20 березня
0("65"3"#.5. "*2"#. (+5&"#. =$5. 5.
0",2.5"#. GHIJH0 #$%
1F3
358,83
банк» до Василюка Анатолія Олексійовича про стяг- 1986 року народження, проживає за адресою, вказаною в по414&2("454(6$7, 6(5/E826 (943 0!8)
24.06.2016 D 1178
зовній заяві: Донецька область, Єнакіївський р-н, м. Юноконення заборгованості.
I"3(.:)5"& 36$%5"
Відповідачу Василюку Анатолію Олексійовичу необ- мунарівськ, вул. Верещагіна, 15-в, викликається на 02 серпня
0("65"3"#.5. ,4(4%5; 3.&)*$#41>5. =$5.
3 *",2.5"#"7 GHIJ
327,73
1F3
хідно з’явитися до суду в зазначений час. У разі неявки 2016 року на 09 годину 30 хвилин до суду для участі у розгляді
414&2("454(6$?, 6(5/E826 (943 0!8)
C&(.?5+ #$% 22.01.2001
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперевідповідача без поважної причини, справа буде роз- чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіD47 (i3 3<$5.<+)
глянута у відсутність відповідача на підставі доказів, дача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
J&"5"<$/5$ &"4A$=$K52+ 5"(<.2+#5+: 24:5"1"6$/5+:
які є в матеріалах справи.
#+2(.2 414&2("454(6$?
справа буде розглянута у його відсутність.
0",2.5"#. GHIJH0
Суддя Т.В. Давидовська
Суддя Н.О. Добриднюк
(1 &1., 5.*()6+, 35 &8 2. #+L4), #.".
0,0117
#$% 10.03.2016 D 308
Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш,
0,0323
(2 &1., 5.*()6+, <45M 35 &8), #.".
Договір
вул. Котанова, 102, Першотравневого району, Донецької області) розглядає циN.(+A 5. *4(4%./) 414&2(+/5"? 454(6i?
купівлі-продажу
вільну справу за позовом Новикова Володимира Васильовича до Сердюка
(943 0!8)
Петра Дмитровича про стягнення боргу по договору позики.
№
2-1738
від 13.04.1994 р.
(1 &1., 5.*()6+, 35 &8 2. #+L4), 6(5/E826
11,42
0",2.5"#. GHIJ C&(.?5+
Відповідач Сердюк Петро Дмитрович, 01.01.1974 року народження зареєс#$% 28.04.2016 (.
60,04
(2 &1., 5.*()6+, <45M 35 &8), 6(5/E826
та
договір
купівлі-продажу
трований: с. Бердянське, вул. Приклубна, 3, Першотравневий район, Донецька
D 750
N.(+A 5. *",2./.55; 414&2(+/5"? 454(6i?
область, викликається на 02 серпня 2016 року на 14.00 годину до Першотрав№ 1496 від 28.03.1996 р.,
невого районного суду для участі у розгляді справи по суті.
1,40
(1 6()*. ,*"-+#./$#), 6(5/E826
Відповідачу
пропонується
надати
свої
заперечення
щодо
позову
та
докази.
вважати недійсними
7,01
(2 6()*. ,*"-+#./$#), 6(5/E826
У випадку неприбуття відповідач повинний повідомити суд про причини неявки,
у зв’язку з втратою
Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» на всі операції з продажу електроенергії встановлюється ПДВ інакше справа буде розглянута за його відсутністю.
у розмірі 20 %.
Суддя Скудін В.Є.
оригіналів.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Пірожнікова О.О. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/3138/16-ц Пірожніков Олександр Олександрович, 12 серпня 1979 р.н., зареєстрований: м. Дебальцеве
Донецької області, вул. Залізнична, 84/47, викликається в судове засідання на 08.00 год. 2 серпня 2016р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області
(корп. №2, каб. №16).
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 Т. О. Мартишева

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Волківського Олександра Петровича в судове
засідання як відповідача за позовом Старинської Світлани Борисівни про стягнення шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яке призначено на
14 вересня 2016 року о 09 год. 45 хв. і яке відбудеться
за адресою: м. Васильків, Київська область, вул. Шевченка, 8, суддя Корнієнко С. В.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без
поважних причин, воно буде проведено у вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
Суддя С. В. Кодінцева справи.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідачку Грищенко Ірину Олександрівну, 2 травня 1954 року народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул.
Східна, № 87, кв. 11, м. Болград, Одеська область, що 08.09.2016
року о 13.00 годині в залі судового засідання № 4 Болградського
районного суду Одеської області за адресою: Одеська область,
м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання
по цивільній справі № 497/1307/16-ц за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Грищенко Ірини Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Болградський районний суд пропонує відповідачці Грищенко
Ірині Олександрівні подати пояснення, заперечення та усі наявні
у неї докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання Грищенко Ірини Олександрівни, справа може бути розглянута за відсутністю відповідачки
та її представника за наявними в ній доказами.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідача Жиленка Бориса Юрійовича, 21 квітня 1984 року
народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою:
вул. Терещенка, № 46/1, м. Болград, Одеська область, що
08.09.2016 року об 11.00 годині в залі судового засідання
№ 4 Болградського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192,
відбудеться судове засідання по цивільній справі
№ 497/1317/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Жиленка Бориса
Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Болградський районний суд пропонує відповідачу Жиленку Борису Юрійовичу подати пояснення, заперечення та
усі наявні у нього докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання Жиленка Бориса Юрійовича, справа може бути розглянута за відсутністю відповідача та його представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м.
Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» в особі філії — Донецького обласного управління AT «Ощадбанк» до Бусецької
Олени Сафронівни, яка проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Автомобільна, буд. 14, кв. 8, Шевченко Марії Яківни, яка проживає за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Дзержинського, буд. 1, кв. 40, Костіної Марини Миколаївни, яка проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Лугова, буд. 23, про
стягнення заборгованості, викликаються на 23 серпня 2016
року о 10.00 годині до суду, каб. №7, для участі у розгляді
справи по суті (№2/234/4071/16).
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їхню відсутність.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідачку Серт Домнікію Георгіївну, 24 липня 1955 року народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул.
Московська, № 5, кв. 10, м. Болград, Одеська область, що
08.09.2016 року о 16.00 годині в залі судового засідання № 4
Болградського районного суду Одеської області за адресою:
Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться
судове засідання по цивільній справі № 497/1309/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Серт
Домнікії Георгіївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Болградський районний суд пропонує відповідачці Серт Домнікії Георгіївні подати пояснення, заперечення та усі наявні у неї
докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання Серт Домнікії Георгіївни,
справа може бути розглянута за відсутністю відповідачки та її
представника за наявними в ній доказами.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Василенко Тамари Гаврилівни про стягнення заборгованості за кредитом.
Відповідачка Василенко Тамара Гаврилівна, 31 травня
1959 року народження, останнє місце реєстрації: 86793, Донецька область, м. Іловайськ, вул. Фрунзе, 92, викликається
на 2 вересня 2016 року о 08.40 год. до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати
суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки, представника третьої особи, необхідно повідомити
суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у
їхню відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і
ухвалено заочне рішення.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідача Неткова Бориса Борисовича, 31 серпня 1981
року народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул. Лермонтова, № 2, с. Василівка, Болградський
район, Одеська область, що 08.09.2016 року о 10.00 годині
в залі судового засідання № 4 Болградського районного
суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання
по цивільній справі № 497/1304/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»
до Неткова Бориса Борисовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Болградський районний суд пропонує відповідачу Неткову Борису Борисовичу подати пояснення, заперечення та
усі наявні у нього докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання Неткова Бориса Борисовича, справа може бути розглянута за відсутністю відповідача та його представника за наявними в ній доказами.

Суддя Переверзева Л. І.

Суддя С. В. Кодінцева

Суддя Хоменко Д. Є.

Суддя С. В. Кодінцева

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
До уваги
Публічного акціонерного товариства «ДАК «Титан»,
(м. Армянськ, Автономна Республіка Крим, податковий
номер 05762329)
В Антимонопольному комітеті України за результатами збирання і аналізу доказів у справі № 24-26.13/4510,
розпочатої
розпорядженням
державного
уповноваженого Антимонопольного комітету України від
16.03.2010 № 12/57-р за ознаками вчинення Публічним
акціонерним товариством «Сумихімпром» (далі — ПАТ
«Сумихімпром») (м. Суми) та Публічним акціонерним товариством «ДАК «Титан» (далі — ПАТ «ДАК «Титан»)
(м. Армянськ, Автономна Республіка Крим) порушення,
передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про
захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення
концентрації шляхом створення публічного акціонерного
товариства «Державна холдингова компанія «Титан України» (надалі — ПАТ «ДХК «Титан України») (м. Київ),
без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,
підготовлене подання від 15.07.2016 № 24-26.13/4510/263-спр/кі про попередні результати розгляду
справи.
Відповідно до статей 48 та 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» текст зазначеного рішення розміщено на офіційному веб-сайті
Антимонопольного
комітету
України
(http://www.amc.gov.ua), оскільки Комітет не мав можливості вручити зазначене подання ПАТ «ДАК «Титан».

Державне підприємство Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро «Інституту проблем безпеки
атомних електростанцій» Національної академії наук
України ідентифікаційний код 05540132 (далі – ДП)
повідомляє, що відповідно до пп. 5.1.3, 11.7 статуту
Товариства з обмеженою відповідальністю «Мастер
і К меблі», ідентифікаційний код 31304194 (далі –
ТОВ) про вихід зі складу учасників ТОВ. Просить ТОВ
не пізніше останнього дня тримісячного строку з моменту оприлюднення цього оголошення скликати та
провести позачергові загальні збори учасників ТОВ
з включенням до порядку денного питань, пов’язаних з виходом ДП зі складу учасників ТОВ. ДП просить з наступного робочого дня після спливу
тримісячного строку з моменту публікації цього оголошення повернути ДП за актом приймання-передачі нежилі приміщення, які знаходяться в корпусах
107 та 107А, розташованих за адресою: м. Київ. вул.
Лисогірська, 12, право користування якими було передано як внесок до статутного капіталу ТОВ. Виплатити ДП вартість частини майна та прибутку ТОВ
пропорційно частці ДП у відповідності та в строки,
встановлені чинним законодавством.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Алексєєвої А. М.
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачка у цивільній справі № 233/3354/16ц Алексєєва Антоніна Миколаївна, 14.07.1958 р.н.,
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Грибіниченка, 3/107, викликається у судове засідання на 08.50 год. 05 серпня 2016р.
Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутСуддя Т. О. Мартишева
ності.

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., як відповідачів у судові засідання для розгляду цивільпр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу них справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг№ 233/2668/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до нення заборгованості:
Войлокова О.В. про стягнення заборгованості за кре22.08.16 року о 08.00 год.
дитним договором.
Волянюк Ігор Трохимович
Відповідач у справі Войлоков Олег Вадимович,
Косс Денис Васильович
28.06.1972 р.н., останнє відоме місце реєстрації
Іщенко Володимир Сергійович
якого: м. Макіївка, Донецької області, мкрн. СонячДолжиков Артем Миколайович
ний буд. 33, кв. 101, викликається до суду на 03 серШевченко Катерина Миколаївна
пня 2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, для участі у
Моргачова Олена Вікторівна
розгляді справи по суті.
Дятлев Володимир Петрович
Відповідачу пропонується надати свої запереМанашов Михайло Миколайович
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
Єгоров Олег Олександрович
відповідач повинен повідомити суд про причини неЗавірюха Едуард Петрович
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутЄретенко Вадим Леонідович
ності.
Полозюк Олександр Захарович
Суддя О. С. Малінов

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Звонок Сергія
Геннадійовича до Звонок Ольги Миколаївни, Звонок
Юлії Сергіївни про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, які
проживають за адресою: м. Краматорськ, вул. М.
Раскової, 32, розгляд справи призначено на 29 серпня 2016 року о 16.30 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
(№234/8208/16-ц; №2/234/3619/16). Відповідачам
пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їхню відсутність.
Суддя Переверзева Л. І.

Сумський районний суд Сумської області викликає в судове засідання як відповідача Цимбал Ганну
Юріївну, 16 травня 1979 року народження, уродженку м. Конотоп, Сумської області, останнє відоме
місце реєстрації за адресою: смт Степанівка, вул.
Степанівська, буд. 10 у цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Цимбал Ганни Юріївни про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться о 08 годині 20 хвилин 12 серпня 2016 року в приміщенні Сумського
районного суду за адресою: м. Суми, вул. Академічна, буд. 13, 1-й пов., каб. 109. (Суддя Моісеєнко
О. М.).
У випадку неявки відповідача Цимбал Г.Ю. в судове засідання цивільна справа буде розглянута у її
відсутності за наявними в справі доказами.

Єфанова Оксана Миколаївна
Сопін Сергій Миколайович
Бурбан Сергій Володимирович
Дач Віталій Йосипович
Ємельянов Дмитро Миколайович
Бондаренко Микола Миколайович
Суддя Булгакова Г. М.
19.08.16 року
16.40 - Ластовиченко Сергій Іванович
16.20 - Глотов Ігор Вікторович
16.00 - Маслакова Лариса Андріївна
Суддя Карягіна В. А.
У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними доказами.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по
справах вважаються належним чином повідомленими
про час, день та місце проведення судового засідання.

Талалаївський районний суд Чернігівської області викликає в судове засідання Іванову Тетяну Григорівну, 11.11.1974
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання с. Сильченкове, вул. Кірова, 33 Талалаївського району Чернігівської області, як відповідачку по цивільній справі
№ 747/691/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 19 серпня 2016 року о
09.00 год. під головуванням судді Косенко Ю. Л. у приміщенні суду за адресою вул. Центральна, 38, смт Талалаївка
Чернігівської області.
Відповідачці необхідно з’явитись в судове засідання. В
разі неявки відповідачки без поважної причини або неповідомлення суду про причину неявки, справа буде розглянута
на підставі наявних у ній доказів з винесенням заочного рішення. Відповідачка має право отримати в суді копію позовної заяви з доданими матеріалами та надати суду
заперечення на позов, та докази на обґрунтування запереСуддя Алексєєнко І. П. чень.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської
області викликає Голубицького Сергія Михайловича
(останнє відоме місце проживання: вул. Котляревського, 36, м. Миргород Полтавської області) як відповідача в судове засідання по цивільній справі
541/1025/16-ц, провадження №2/541/585/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Голубицького Сергія Михайловича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 22 серпня 2016 року
о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
вул. Гоголя, 133, м. Миргород Полтавської області,
головуючий суддя Андрущенко-Луценко С. В.
Явка відповідача Голубицького С. М. до суду
обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто
за його відсутності.
Відповідач Голубицький С. М. зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове засідання як відповідача Бубніва Миколу
Степановича, місце перебування якого невідоме, останнє
місце проживання - с. Порохова Бучацького району Тернопільської області, по справі за позовом Романіва Мирослава Михайловича до Бубніва Миколи Степановича
про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.
Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 8 серпня
2016 року в приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду обов’язкова. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неявки, відповідач повинен повідомити
суд про причини.
В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто у його відсутність згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідачку Красницьку Ніну Василівну,
10.02.1959 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Херсон, вул. 295-ї Стрілкової дивізії,
буд. 8, кв. 27, у судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Красницької Ніни Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні
Херсонського міського суду Херсонської області
14.09.2016 року об 11.40 годині за адресою:
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб.
303.
У разі неявки в судове засідання відповідачки,
справа буде розглянута у її відсутність за наявними
в ній доказами.
Суддя С. І. Майдан
Суддя С. І. Майдан

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Глущенка Олександра Миколайовича, 20.10.1969 року народження, останнє
відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Суворова,
буд. 19, кв. 2, у судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства «Комерційний банк «Приватбанк» до
Глущенка Олександра Миколайовича про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області 14.09.2016 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 С. І. Майдан

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ Донецької області, вул. Добровольського, б. 2) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Добжицької Кристини Вікторівни, ПАТ КБ «Приват Банк» до Багрової Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачі у справах: Добжицька Кристина
Вікторівна, яка зареєстрована за адресою: м. Горлівка,
вул. Соколовського, б. 32, викликається на 9 серпня
2016 року о 08.45 годині, Багрова Світлана Миколаївна,
яка зареєстрована за адресою: м. Горлівка, вул. Пушкіна,
б. 76, викликається на 9 серпня 2016 року о 08.30 годині
до Слов’янського міськрайонного суду, для участі у розгляді справ по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неявки відповідачі повинні повідомити суд про причини, інакше справи будуть
розглянуті у їхню відсутність.

Нововолинський міський суд Волинської області викликає, як відповідачку Кучину Тетяну Ростиславівну по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «ПриватБанк» до Кучиної Тетяни Ростиславівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Судове засідання у справі відбудеться 26 серпня 2016
року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Нововолинського міського суду за адресою: м. Нововолинськ, вул. Гагаріна,
14, каб. 6.
Відповідачка має право подати свої заперечення
проти позову, посилання на докази, якими вони обґрунтовуються, та повідомити про них суд.
У разі неявки в судове засідання відповідачки, справа
може бути розглянута у її відсутність за наявними в ній
доказами.
Крім того, суд роз’яснює відповідачці її обов’язок повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Алякритського Ігоря Валентиновича,
16.01.1960 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Леніна, буд. 58, кв. 13, у судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Алякритського Ігоря Валентиновича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області 14.09.2016
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 О. Г. Галушка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр.
Ломоносова, № 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кобильського Г. С., Карпової Т. В., Шкарупа О. С. про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі
№ 233/3315/16-ц Кобильський Геннадій Степанович,
03.12.1961 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Ольховська, 57/4, викликається у судове засідання на 08.00 год. 05.08.2016 року.
Відповідач у цивільній справі № 233/3320/16-ц Карпова
Тетяна Василівна, 06.06.1956 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н. Калінінський,
18/11, викликається у судове засідання на 08.10 год.
05.08.2016 р. Відповідач у цивільній справі
№ 233/3312/16-ц Шкарупа Олена Сергіївна, 25 червня
1978 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область,
м. Макіївка, вул. Коккінакі, буд. 60/9, кв. 30, викликається у судове засідання на 08.20 год. 05.08.2016 р. Розгляд зазначених цивільних справ відбудеться в
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).
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.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк»,
ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості, у судові засідання, які відбудуться:
05.08.2016 р. на 08-00 (резервне судове засідання
15.08.2016 р. на 8-00)
Сидоренко Марина Олексіївна
05.08.2016 р. на 08-30 (резервне судове засідання
15.08.2016 р. на 8-30)
Кашуба Олександр Петрович
05.08.2016 р. на 09-00 (резервне судове засідання
15.08.2016 р. на 9-00)
Петренко Артем Олександрович
05.08.2016 р. на 14-00 (резервне судове засідання
15.08.2016 р. на 14-00)
Палчей Тетяна Петрівна
05.08.2016 р. на 14-30 (резервне судове засідання
15.08.2016 р. на 14-30)
Мосякін Микола Олександрович
05.08.2016 р. на 15-00 (резервне судове засідання
15.08.2016 р. на 15-00)
Барабанщиков Анатолій Володимирович
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 Т. О. Мартишева про час, день та місце проведення судового засідання.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Жиленко І.М., Хмель Г.І., Єленської О.С., Калашнік І.М., Тумбакова В.В. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/3118/16-ц Жиленко Ірина Михайлівна, 22.02.1967 р.н., зареєстрована за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, м-н Центральний, 9/64,
викликається в судове засідання на 08.15 год. 02.08.2016
року. Відповідач у цивільній справі № 233/3128/16-ц
Хмель Ганна Іванівна, 14.04.1975 р.н., зареєстрована за
адресою: Донецька область, м. Макіївка, с. Крупської,
пров. Полтавський, 2/4, викликається в судове засідання
на 08.30 год. 02.08.2016 р. Відповідач у цивільній справі
№ 233/3209/16-ц Єленська Ольга Сергіївна, 02.05.1977
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, кв-л Залізничний, 11/29, викликається в судове
засідання на 08.40 год. 02.08.2016 р. Відповідач у цивільній справі № 233/3217/16-ц Калашнік Ірина Мечиславівна, 19.02.1957 р.н., зареєстрована за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, сел. Горького, пров. Арбатський, 32, викликається в судове засідання на 08.50
год. 02.08.2016 р. Відповідач у цивільній справі
№ 233/3207/16-ц Тумбаков Віталій Вікторович,
20.06.1975 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, сел. Свердлова, вул. Врожайна,
65/6, викликається в судове засідання на 08.55 год.
02.08.2016 р. Розгляд зазначених цивільних справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного
суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).
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 Т. О. Мартишева

Голова суду В. О. Гордєєв

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна справа № 591/2366/16- Втрачений судновий білет в Черкаській
ц, провадження № 2/591/1489/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Угурлу Єсаф про стягнення області на ім’я Уварова Ігоря Івановича
заборгованості.
Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до суду на човен «Адвенчер» S-250T 2001 року
Угурлу Єсаф, останнє відоме місце реєстрації: вул. Харківська, буд. 6/2, кв. 94, м. Суми як відповипуску, двигун «Honda 2.3»
відача по справі на 07 вересня 2016 року о 15.00 год.
з реєстраційним номером УЧА 1274К,
Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми, що розташоване
зареєстрований в СКУ № Б № 1
за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. № 505, головуючий суддя Бурда Б. В.
Суддя Ю. О. Бондар
запис 450 вважати недійсним.
В разі неявки відповідача в дане судове засідання, справа буде розглянута в його відсутність.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Зматченко Ганну Петрівну як
відповідачку в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/1203/16-ц (Провадження № 2/420/624/16) за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Зматченко Ганни Петрівни про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 1 серпня 2016 року о 14 год. 00 хв. (резервна
дата судового засідання — 9 серпня 2016 року о 14 год. 00 хв.) 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.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області повідомляє, що 21 вересня 2016 року
о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 48 (cуддя Баранець A. M.), відбудеться
слухання цивільної справи № 401/2023/16-ц, провадження по справі № 2/401/894/16 за позовом Нікульникової Наталії Вікторівни до Комазьонкова Сергія
Володимировича про розірвання шлюбу.
В судове засідання викликається як відповідач Комазьонков Сергій Володимирович.

Бориславський міський суд Львівської області викликає на судове засідання Мацей Романа Дмитровича,
останнє відоме місце проживання за адресою: м. Борислав, вул. Шкільна, 19а, кв. 3, як відповідача у цивільній
справі за позовом Мацей Марії Василівни до Мацей Романа Дмитровича, третя особа: Державне комунальне
підприємство «Житлово-експлуатаційна контора № 3»
про визнання особи такою, що втратила право користування житлом на 09 год. 15 хв. 05.08.2016 р. (за адресою: м. Борислав, вул. Грушевського, 21).
У випадку неявки Мацей Романа Дмитровича справа
буде розглянута у його відсутності.

Монастирищенський районний суд Черкаської області, вулиця Соборна, 98, м. Монастирище викликає
Рубай Євгена Григоровича як відповідача на 08 годину 30 хвилин 16.08.2016 року у цивільній справі
№ 702/747/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Рубай Євгена Григоровича про стягнення заборгованості.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя М. В. Бурлака

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно викликає в судове засідання як відповідача Уманську Інну
Павлівну в судове засідання за позовом Кулакової Світлани Миколаївни до Уманської Інни Павлівни, Уманського Дмитра Павловича про визнання права власності
на частину квартири за набувальною давністю на
10.08.2016 р. о 09.00 год. в каб. 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі
його неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Дюльгерову Ірину Миколаївну та Табалова Юрія Валентиновича у судове засідання як відповідачів по справі за
позовом Дюльгерова Костянтина Івановича до Дюльгерової Ірини Миколаївни, Табалова Юрія Валентиновича,
третя особа: Орган опіки та піклування ПРА ОМР про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів та
встановлення опіки, яке призначено на 05 вересня 2016
року о 15 годині 30 хвилин в приміщенні Приморського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зала 208. У разі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,

Суддя Р. Й. Пещук

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання як відповідача Кашульську Ніну
Іванівну, по справі за позовом ПАТ «Енергопостачальна компанія «Одесаобленерго», про стягнення
заборгованості.
Слухання відбудеться 25.08.2016 р. о 10.30 год. в
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси,
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зал № 18.
В разі нез’явлення відповідача у судове засідання,
цивільна справа буде розглянута за її відсутності, на
підставі наявних доказів.
Суддя О. С. Пепеляшков
Суддя А. В. Біцюк

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Акопяна В’ячеслава Володимировича як відповідача
по цивільній справі № 2/756/2577/ за позовом Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку
«Укргазбанк» до Акопяна В’ячеслава Володимировича про стягнення заборгованості на 2 серпня 2016
року о 16.10 годині.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К. А. Васалатій.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК
України, ст. 185-3 КпАП України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Малихіну Олександру Сергійовичу,
12.01.1981 р. н., зареєстрованому за адресою: м. Луганськ, кв. Південний, буд. 4-а, кв. 76, відповідно до
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
02.08.2016 о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ
України в Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого СВ Управління СБ України в Луганській області
Жеребко А. А., для відкриття та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, а також проведення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 22014000000000271.

Заводський районний суд м. Миколаєва ПОВТОРНО
викликає в судове засідання відповідача Уманського
Дмитра Павловича в судове засідання за позовом Кулакової Світлани Миколаївни до Уманської Інни Павлівни,
Уманського Дмитра Павловича про визнання права власності на частину квартири за набувальною давністю на
10.08.2016 р. о 09.00 год. у каб. 4 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.
Після публікації оголошення відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі
неявки позов може бути розглянуто за його відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 14 липня 2016 року розглянуто
цивільну справу № 409/1451/16-ц за заявою Балтської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат
№ 1 І-II ст. в інтересах неповнолітніх вихованців Дегтярьової Тетяни Станіславівни та Дегтярьової Галини
Станіславівни до Дегтярьової Наталії Сергіївни, Дегтярьова Станіслава Вікторовича про відібрання дітей
без позбавлення батьківських прав про відновлення
провадження та винесено рішення про задоволення
заяви в повному обсязі.
Суддя Полєно B. C.
Суддя Пічкур С. Д.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Гончарова Миколу Миколайовича по
цивільній справі № 425/1706/16-ц; 2/425/454/16 за позовом Бездолі Ігоря Борисовича до Гончарова Миколи Миколайовича про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням, у судове засідання, яке відбудеться 11 серпня 2016 року о 09 год.
00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі згідно ст. 169 Цивільно-процесуального кодексу України.
Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 31.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Садова, 5) викликає в судове засідання на 14.00 годину 2 серпня 2016 року
Андрущак Анжелу Володимирівну, 28.10.1993 року
народження, як відповідачку в справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Андрущак А. В. про стягнення заборгованості.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки, справу буде вирішено без участі відповідачки за наявними в ній доказами і постановлено заочне рішення.
Суддя О. В. Білик

Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 38) викликає Гомес
Родрігес Хосе на 14 год. 30 хв. 13 жовтня 2016 року
як відповідача у цивільній справі № 760/6259/16-ц
2-3543/16 за позовом Старих Оксани Юріївни до
Гомес Родрігес Хосе про розірвання шлюбу.
У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя С. М. Кічмаренко

Суддя В. В. Українець

Бориспільський міськрайсуд Київської області повідомляє,
що 04.08.2016 о 15.30 відбудеться розгляд справи
№ 359/4152/16-ц, провадження № 2/359/1573/2016 за позовом
Зінченко Юлії Сергіївни до Безсонова Даніїла Вікторовича, треті
особи: Служба у справах дітей Дніпровської районної в м. Києві
державної адміністрації, Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Дніпровського районного управління юстиції у м.
Києві про зміну прізвища дитини, необхідно з’явитись до Бориспільського міськрайсуду за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, зал с/з № 10. У випадку неявки відповідача, від
якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності
або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, буде ухвалено заочне рішення.

В провадженні Лисянського районного суду Черкаської області перебуває цивільна справа за позовом Управління Державної служби охорони при ГУМВС України
в м. Києві до Демчук Сергія Івановича (останнє місце реєстрації в с. Шубині Стави, Лисянського району, Черкаської області, вул. Садова, б. 14), про стягнення
заборгованості.
Відповідач Демчук Сергій Іванович викликається в судове засідання, яке відбудеться 02 серпня 2016 року о
14.00 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.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Макарівський районний суд Київської області повідомляє, що по цивільній справі №370/3318/15-ц
заочним рішенням суду від 17.06.2016 року позов
Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до
Левицького Ігоря Бернадовича про стягнення заборгованості за кредитним договором — задоволено,
з останнього стягнуто заборгованість за Договором
№ 41596-OWNCASH від 25.09.2014 року в розмірі
14 019,91 гривня та судовий збір у розмірі 1218,00
гривень.
Суддя О. С. Стеценко
Суддя Н. Б. Мазка

Новопсковський районний суд Луганської області викликає як відповідача Шкурко Сергія Борисовича у судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Шкурко Сергія Борисовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 03 серпня 2016 року о 08
год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 11 серпня
2016 року о 09 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт
Новопсков, Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє, що розгляд цивільної справи
№369/2316/16-ц за позовом ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА
КОМПАНІЯ «КОМФОРТ СЕРВІС» до Любарського
Ігоря Григоровича про надання доступу до житлового приміщення для проведення ремонтних робіт
відбудеться 12.09.2016 року о 12.30 год. під головуванням судді Усатова Д. Д. у приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.
В разі неявки сторін на судове засідання справа
буде розглядатись за їхньої відсутності на підставі
наявних у ній доказів.

Гадяцький районний суд Полтавської області викликає
Олексенка Олександра Вікторовича, 03.08.1987 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання: с.
Харківці Гадяцького району Полтавської області, як відповідача в судове засідання у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Олексенка Олександра
Вікторовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 19 вересня 2016 року о 09
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Гадяч, вул. Лесі
Українки, 6, каб. № 5, суддя Тищенко Л. І.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Шевченко Катерину Валеріївну в судове засідання як
відповідачку в справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Шевченко Катерини Валеріївни про
стягнення заборгованості, яке призначено на 22 серпня 2016
року о 14 год. 30 хв. і відбудеться за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, суддя Ковбель М. М.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин, воно буде проведено у вашу відсутність, а
відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК України з опублікуванням
оголошення про виклик, відповідачка вважається повідомленою про час і місце розгляду справи.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 2/243/2861/2016 за позовом Кормишевої Інни Анатоліївни до Мирошниченка Станіслава Володимировича про встановлення факту описки, визнання угоди дійсною та визнання
права власності. Відповідач у справі: Мирошниченко Станіслав
Володимирович, останнє відоме місце мешкання якого:
м. Слов’янськ, провулок Парковий, будинок 7, квартира 47, викликається до суду на 5 вересня 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.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідача Маслова Євгенія Борисовича, 17.04.1971 року
народження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон,
вул. Донецька, 153, у судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Маслова Євгенія Борисовича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського
міського суду Херсонської області 06.09.2016 року о 13.40
годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними в ній доказами.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
03.08.2016 року об 11 год. 00 хв. розглядатиметься цивільна справа № 755/8198/16-ц за позовом Гром Мирослави Володимирівни до Приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Нова» про виплату
страхового відшкодування.
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«Нова», місцезнаходження: м. Київ, вул. М. Раскової, 11,
викликається в судове засідання як відповідач.
У разі неявки представника відповідача справа буде
розглянута на підставі наявних в матеріалах справи доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.

Суддя М. О. Гусинський

Суддя С. І. Майдан

Шосткинський міськрайсуд Сумської обл. повідомляє, що розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Павлюк Романа Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором
призначено на 19.08.2016 р. oб 11 год. 30 хв.,
м. Шостка, Свободи, 63, к. 15.
У разі неявки справа розглядатиметься у вашу
відсутність.
Суддя Максименко О. Ю.
Суддя О. М. Сидорчук

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
№ 409/1686/16-ц за позовом Стрельнікова Сергія Анатолійовича до Стрельнікової Марини Іванівни про розірвання
шлюбу.
Судове засідання відбудеться 14.09.2016 року о 09.00
год. (резервна дата 21.09.2016 року о 09.00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається як відповідач Стрельнікова Марина Іванівна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, селище Ювілейне, вул. Леніна, буд. 7, кв. 20.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
її відсутності за наявними доказами.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає як відповідача Упатову Ларису Іванівну у судове засідання, яке відбудеться
12.09.2016 року о 15.00 годині у приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військової
Слави (Енгельса), 27, зал судових засідань 37 по цивільній справі 495/4254/16-ц за позовом Дубровської Є.О. про стягнення боргу.
У разі вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута за вашої відсутності.
Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Шосткинський міськрайсуд Сумської обл. повідомляє, що розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Середи Дар’ї Вікторівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором призначено
на 19.08.2016 р. об 11 год. 00 хв., м. Шостка, Свободи, 63, к. 15.
У разі неявки справа розглядатиметься у вашу
відсутність.
Суддя О. М. Сидорчук

Суддя А. В. Біцюк

Суддя О. Л. Овчаренко

Вінницький міський суд Вінницької області (вул.
Грушевського, 17) повідомляє, що 02.08.2016 р. об
11.00 год. у м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб.
№7, відбудеться розгляд справи за позовом Ердем
Ремзі до Коткусової Олени Євгенівни про стягнення
суми авансу.
У судове засідання викликається Коткусова Олена
Євгенівна, останнє відоме місце проживання: вул. В.
Порика, 5а/49, м. Вінниця.
Явка відповідачки Коткусової Олени Євгенівни
Суддя Бартащук Л. П. обов’язкова.

Шосткинський міськрайсуд Сумської обл. повідомляє, що розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Григоренка Максима Володимировича
про стягнення заборгованості за кредитним договором призначено на 19.08.2016 р. о 12 год. 00 хв.,
м. Шостка, Свободи, 63, к. 15.
У разі неявки справа розглядатиметься у вашу
відсутність.
Суддя О. М. Сидорчук

Корольовський районний суд м. Житомира викликає як відповідача Суханюка Руслана Івановича
у справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Суханюка
Руслана Івановича про стягнення заборгованості,
розгляд якої відбудеться 05.09.2016 року о 12 год.
20 хв. в приміщенні Корольовського районного суду
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, каб. 332.
У разі неявки у судове засідання відповідача без
поважних причин справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних доказів.
Суддя Н. М. Анциборенко

Корольовський районний суд м. Житомира викликає як відповідача Шелудька Віталія Юрійовича
у справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Шелудька Віталія Юрійовича про стягнення
заборгованості, розгляд якої відбудеться 05.09.2016
року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний 1, каб. 332.
У разі неявки у судове засідання відповідача без
поважних причин справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних доказів.
Суддя Н. М. Анциборенко

Корольовський районний суд м. Житомира викликає як відповідача Тарасюка Андрія Анатолійовича у справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Тарасюка Андрія Анатолійовича про стягнення заборгованості, розгляд якої відбудеться 05.09.2016 року
о 15 год. 00 хв. в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир,
майдан Соборний 1, каб. 332.
У разі неявки у судове засідання відповідача без
поважних причин справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних доказів.
Суддя Н. М. Анциборенко

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

Коломийку одночасно
співали 2500 людей

погода на завтра

НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО. На Покутті відбувся найколоритніший
Фото з сайту dzerkalo.media

фольклорно-етнографічний фестиваль

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 30 ЛИПНЯ

Найрізноманітніші коломийки на добробут і процвітання виконали численні учасники фестивалю

Лариса ВЕЛИЧКО
для «Урядового кур'єра»
береження й відновлення народних традицій —
справа благородна. Нині вона
розвивається. Це довели жителі Івано-Франківської області. Днями у селі Королівка Коломийського району
відбулося видовищне дійство, яке зібрало чимало прихильників українського народного мистецтва, — XIV

З

Міжнародний фольклорноетнографічний фестиваль
«Коломийка-2016».
Коломийський районний
відділ культури заснував
цей мистецький форум ще
1989 року. Проводять його
раз на два роки, він став
улюбленим літнім заходом
для багатьох українців. Цьогоріч навіть встановили рекорд України в категорії
«Масові заходи» — на зелених галявинах одночасно

Дивовижної краси віночки прикрашали коломийських
дівчат

співали й танцювали 2507
виконавців. «На Коломийщині ми не вперше, але те,
що побачили цього разу, перевершило попередні досягнення. Отож офіційно рекорд
встановлено», — зазначила
представник Книги рекордів
України Ганна Крисюк.
Відтворити в обрядах коломийку — таке завдання
мали всі творчі колективи —
учасники фестивалю. «Ми
коломийкували на добробут,
на процвітання, на мир у нашій державі», — каже начальник відділу культури
Коломийської РДА Людмила Федор.
Фольклорні гурти із Прикарпаття, різних областей
України, Польщі, Молдови
роблять добру справу, збираючи й відновлюючи автентичні музичні твори, народні
танці. Вони щиро діляться
своїми знахідками й мистецтвом виконання. Під час фестивалю яскраві музичні виступи доповнювало містечко
майстрів
декоративноужиткового мистецтва, пра-

цювали різноманітні виставки, де гості могли ознайомитися з традиціями покутських, гуцульських і лемківських сіл.
Народні майстри пропонували не тільки придбати їхні
вироби, а й спробувати під
час майстер-класів виготовити власноруч оригінальні
сувеніри з бісеру, дерева,
стрічок. Традиційно тут
можна було скуштувати різноманітні національні страви. Великий інтерес викликала виставка хлібних виробів, а в музеї провели конференцію про традиції обрядових хлібів Коломийщини.
Приємним дарунком для
гостей фестивалю були
виступи Наталі Фаліон і
гурту «Лісапетний батальйон», народних артистів
України Оксани Савчук та
Івана Кавацюка (дует «Писанка»), Богдана Сташківа,
заслужених артистів України Алли Кобилянської,
Михайла Попелюка, Миколи Савчука та гурту
«Дзвони».

Учасники АТО відпочивають
разом із родинами
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
ПРОЕКТ. На Вінниччині
реалізують проект, яким передбачено літній відпочинок у
наметовому таборі для учасників АТО та членів їхніх сімей. Табір розмістився на території бази відпочинку «Рибаче», що в селі Петрик Літинського району. Впродовж
літа заплановано організувати 8 змін по 5 днів, у кожній із
яких 5 родин. Загалом передбачається оздоровити понад
180 осіб. У програмі табору

— системна робота психологів, спортивно-розважальні
заходи, навчання віндсерфінгу, майстер-класи для дітей,
перегляди кінофільмів просто
неба тощо.
Проект реалізують за підтримки департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації та з
ініціативи учасника бойових
дій громадського активіста й
представника проекту «Табір
гідності» Леоніда Гуменного.
«Аналогічних програм сімейного відпочинку на державному рівні поки що немає,

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

проте є нагальна потреба у
проведенні саме такого формату сімейних таборів, де у
невимушеній
атмосфері
учасники АТО разом із дружинами і дітьми мають змогу
активно відпочити й спілкуватися з психологом», — зазначила заступник директора
департаменту соціальної та
молодіжної політики облдержадміністрації Ірина Коцюбівська.
На фінансування реабілітаційних сімейних таборів з обласного бюджету спрямовано
100 тисяч гривень.

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

Голова Вінницької обласної
державної адміністрації Валерій Коровій подбав про те,
щоб діти загиблих і поранених учасників АТО, які живуть
у їхньому краї, відпочили в
Польщі. «У нас є домовленість з маршалком Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща Адамом Ярубасом, що вони візьмуть 40 наших дітей загиблих і поранених воїнів АТО на оздоровлення. Відповідні служби готують пакет необхідних документів», — зазначив очільник
області.

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

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

День
+29 +34
+25 +30
+29 +34
+29 +34
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+24 +29
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+25 +30
+27 +32

Oбласть
Нiч
Черкаська
+15 +20
Кіровоградська +17 +22
Полтавська
+15 +20
Дніпропетровська +17 +22
Одеська
+19 +24
Миколаївська
+19 +24
Херсонська
+19 +24
Запорізька
+19 +24
Харківська
+15 +20
Донецька
+18 +23
Луганська
+15 +20
Крим
+19 +24
Київ
+18 +20

День
+29 +34
+29 +34
+27 +32
+29 +34
+31 +36
+31 +36
+31 +36
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+29 +34
+31 +36
+31 +33

Укргiдрометцентр

Історії
Туманного Альбіону
лунають
на Рівненщині
Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
РІК АНГЛІЙСЬКОЇ. «Теплі історії Туманного Альбіону» — це
назва нинішньої оздоровчої зміни в дитячому санаторному комплексі «Корчагінець». Причому ці історії лунають виключно англійською, адже їх дітворі розповідають волонтери Благодійного
фонду «Східно-Європейська місія». Це звичайні американці, які
серцями прикипіли до мальовничого куточка України й до наших
дітей. Вони пропонують
свою цікаву програму
вивчення мови, що ґрунтується насамперед на
живому спілкуванні.
— Англійська як друга
робоча лунає у нас другий рік поспіль, — каже
директор «Корчагінця»
заслужений працівник
освіти України Іван Дячук. — І не важливо, з
яким рівнем підготовки
приїхала дитина, бо тут
немає місця оцінкам. Головне — бажання пізнавати та сприймати. Тому
перекладач нам уже не
потрібен: наші заокеанські гості й українські діти спілкуються насамперед мовою сердець.
До речі, нині в «Корчагінці» відпочивають діти не лише з Рівненщини, а й з Київщини, Волині, Полтавщини, Вінниччини та
прифронтових районів Луганщини. Вони знайомляться з класичною англійською літературою, культурою, традиціями. Їм пропонують спортивні розваги, концерти, походи, екскурсії до давнього
Острога й традиційне вечірнє вогнище дружби.
— 2016-й Президент оголосив Роком англійської мови. Рівненщина підтримала ініціативу. У всіх районах області організовано
362 мовні табори, в яких англійську через цікаві заходи мають
змогу опанувати 12 тисяч дітей, — завважує заступник голови
Рівненської облдержадміністрації Світлана Богатирчук-Кривко.
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Діти з Київщини, Волині,
Полтавщини, Вінниччини
та Луганщини
тут знайомляться
з англійською
літературою, культурою,
традиціями, беруть
участь у походах,
екскурсіях.
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