ПЛАНИ

7

Якість доріг
контролюватимуть через
запроваджену систему
філій, а бюджетні
кошти — завдяки ProZorro

вівторок, 2 СЕРПня 2016 РОКУ		

Люди вже оцінили
вигідність «зелених»
тарифів і активно
встановлюють геліота вітроустановки
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ЦІНА ДОГОВІРНА

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Ще один крок
з реформування митниці
реалізовано Мінфіном
за моїм дорученням.
Із 1 серпня на українських
митницях починає
функціонувати
«єдине вікно».

Житло
із «гнилинкою»

Фото з сайту yastav.com
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НОВАЦІЇ

Прем’єр-міністр про електронну систему обміну даними,
яка передбачає здійснення всіх видів контролю
для спрощення митних процедур

ProZorro
опікуватиметься
держзакупівлями
ЗАОЩАДЖЕННЯ. Система електронних державних закупівель ProZorro від 1 серпня стала обов’язковою до застосування
для всіх державних замовників під час закупівлі від 200 тисяч
гривень для товарів і від 1,5 мільйона гривень для робіт. Про це
повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і
торгівлі. У відомстві зазначають, що застосування системи до
допорогових закупівель не обов’язкове, але «дуже бажане».
«Система працювала як пілотна саме на допорогових закупівлях і довела свою надзвичайну ефективність: за рік пілотного проекту в ProZorro сума економії становила понад мільярд
гривень (загальна сума заощадження на сьогодні сягає 2,6 мільярда гривень). Тому закликаємо всіх сумлінних державних
замовників використовувати ProZorro ще й на допорогових закупівлях. Це легко, зручно і вигідно», — цитує УНІАН слова заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима
Нефьодова.

ЦИФРА ДНЯ

10,559 млрд м
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становлять запаси природного газу
в українських підземних сховищах
(за даними компанії «Укртрансгаз»).

БУДІВНИЦТВО. Компанії-забудовники в гонитві за клієнтами

дедалі частіше зводять вкрай неякісне житло

Курці не доживають до щастяріччя
АКТУАЛЬНО. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який пропонує збільшити

штрафи за куріння в громадських місцях і запровадити жорсткі заборони
Любомира КОВАЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

Я

к відомо, у більшості країн
Євросоюзу, куди ми наполегливо прямуємо, тютюнокуріння
стає неактуальним і немодним.

Проте цієї згубної звички й досі
не позбуваються чимало людей
у всьому світі. Україна, на жаль,
не виняток.
Курити чи не курити — кожен
вирішує для себе сам. Звісно, якщо людина вже доросла й робить

вибір свідомо. Однак для тих, хто
ще не визначився, трохи вражаючої статистики. А вона каже,
що кожного року у світі від куріння тютюну помирає в середньому 6 мільйонів людей. 600 тисяч із них — від вторинного вди-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080015

USD 2480.6544
EUR 2756.7512
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.6996
за 10 рублів

/

хання диму, переважно жінки та
діти чоловіків-курців.
В Україні хвороби, спровоковані курінням, забирають щороку майже 100 тисяч життів. Ті, хто
почав палити до 15 років, уп’ятеро
частіше помирають від раку леге-

встановлені Національним банком України на

AU 330547.20

нів. Понад 40% наших співгромадян, старші 15 років, не розлучаються з цигаркою, а це приблизно
19 мільйонів осіб. Із них 34% — затяті курці. Загалом за поширеністю куріння Україна на сьомому місці у світі.
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1 серпня 2016 року

AG 4971.23
PT 283538.80
за 10 тройських унцій

PD 174141.94

2 серпня 2016 року, вівторок, № 143
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документи
ГОРБУЛІН Володимир Павлович — перший віце-президент Національної
академії наук України, директор Національного інституту стратегічних досліджень, Радник Президента України
ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович — ректор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України (за згодою)
ДМИТРИЧЕНКО Микола Федорович — ректор Національного транспортного університету (за згодою)
ДРУМ Тетяна Петрівна — директор Вищого професійного училища
№ 41 міста Тульчина Вінницької області (за згодою)
ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович — ректор Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут», голова Асоціації
ректорів вищих технічних навчальних закладів України (за згодою)
ІВАСЮК Ігор Дмитрович — заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації — директор департаменту освіти і науки
ІЛЬЧЕНКО Тамара Сергіївна — завідувач дошкільного навчального закладу №54 міста Києва (за згодою)
КАРАНДІЙ Вадим Анатолійович — директор Українського центру оцінювання якості освіти (за згодою)
КАЧАЛОВСЬКИЙ Петро Іванович — директор Київського вищого професійного училища будівництва і архітектури (за згодою)
КОНОНЕНКО Ольга Борисівна — начальник відділу планування, зв’язків
з громадськістю та доступу до публічної інформації правління з питань інформаційної політики та комунікацій Міністерства освіти і науки України
КОСИЛО Михайло Юрійович — директор Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (за згодою)
КРИШЕМІНСЬКА Лідія Дмитрівна — директор Вищого комерційного
училища Київського національного торговельно-економічного університету
(за згодою)
ЛЕВКІВСЬКИЙ Казимир Михайлович — заступник директора державної
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (за згодою)
ЛИТВИНЕНКО Лідія Семенівна — директор спеціального загальноосвітнього дитячого будинку змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку, дітей з затримкою психічного розвитку «Малятко», м.Київ (за
згодою)
ЛІСОВИЙ Оксен Васильович — директор Національного центру «Мала
академія наук України» (за згодою)
ЛУГОВИЙ Володимир Іларіонович — перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України (за згодою)
МАЗАРАКІ Анатолій Антонович — ректор Київського національного торговельно-економічного університету (за згодою)
МАКАРЕНКО Оксана Олександрівна — голова громадської організації
«Батьківський контроль» (за згодою)
МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович — академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту психології імені Г.С.Костюка
Національної академії педагогічних наук України (за згодою)
МЕЛЕШЕВИЧ Андрій Анатолійович — президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» (за згодою)
МИХАЛКО Світлана Олексіївна — директор Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування (за згодою)
МОРОЗ Василь Максимович — ректор Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова (за згодою)
НАКОНЕЧНИЙ Олександр Григорович — завідувач кафедри Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, президент громадської
організації «Академія наук вищої школи України» (за згодою)

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Комітету з Державної премії
України в галузі освіти
Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 929
«Про Державну премію України в галузі освіти» (зі змінами, внесеними
Указами від 13 березня 2013 року № 129 та від 2 квітня 2013 року № 178)
такі зміни:
1) на зміну статті 2 призначити ГРИНЕВИЧ Лілію Михайлівну — Міністра
освіти і науки України — головою Комітету з Державної премії України в
галузі освіти;
2) на часткову зміну статті 3 затвердити новий персональний склад Комітету з Державної премії України в галузі освіти (додається);
3) у статті 5 слова «та призначити керівника секретаріату» виключити.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
29 липня 2016 року
№315/2016
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 29 липня 2016 року
№315/2016
СКЛАД
Комітету з Державної премії України в галузі освіти
ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна — Міністр освіти і науки України, голова
Комітету
КРЕМЕНЬ Василь Григорович — президент Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Комітету (за згодою)
ПАВЛЕНКО Ростислав Миколайович — Заступник Глави Адміністрації
Президента України, заступник голови Комітету
ХОБЗЕЙ Павло Кузьмович — заступник Міністра освіти і науки України,
заступник голови Комітету
АНДРУЩЕНКО Віктор Петрович — ректор Національного педагогічного
університету імені М.П.Драгоманова, голова Асоціації ректорів педагогічних
університетів (за згодою)
БАЛУЩАК Ганна Федорівна — директор Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу і туризму (за згодою)
БЕЗГІН Олексій Ігорович — ректор Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого (за згодою)
БЕХ Іван Дмитрович — директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (за згодою)
БОБАЛО Юрій Ярославович — ректор Національного університету
«Львівська політехніка» (за згодою)
БОЛЮБАШ Ярослав Якович — відповідальний секретар Спілки ректорів
вищих навчальних закладів України (за згодою)
БОСЕНКО Маріанна Іванівна — директор гімназії № 48 міста Києва (за
згодою)
ГАЛАШЕВСЬКА Світлана Вікторівна — директор Білоцерківського будинку художньої творчості Київської області (за згодою)
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оголошення

Приазовський районний суд Запорізької області
повідомляє Козака Романа Васильовича (місце реєстрації: вул. Леніна, 2/14, м. Новоазовськ, Донецька
область) про те, що 08.08.2016 року о 09.15 годині в
приміщенні Приазовського районного суду Запорізької області за адресою: смт. Приазовське, вул. Пушкіна, 5 буде слухатись цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» до Козака Романа Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
З опублікуванням оголошення про виклик Козака
Романа Васильовича по даній справі вважається повідомленим про час та місце розгляду справи і у випадку його неявки або не подання відповідного
клопотання, справа підлягає розгляду за його відсутності.
Суддя О.М. Апалькова
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Верховоду Сергію Миколайовичу,
27.11.1980 р.н., зареєстрованому за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Новоохтирка, вул. ХІ П’ятирічки, буд. 1, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК
України необхідно з’явитися 04.08.2016 о 10 год. до слідчого
відділу Управління СБ України у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 27, до слідчого Мироненка А.О., для відкриття та надання доступу до матеріалів
кримінального провадження, а також проведення інших
процесуальних дій у кримінальному провадженні №
22014020000000038.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає до суду Дерендяєва Станіслава Володимировича, 17.09.1973 р.н., як відповідача у справі за
позовом Кучеренко Ірини Едуардівни до Дерендяєва
Станіслава Володимировича, розгляд якої відбудеться
05.08.2016 р. о 08.30 год. у приміщенні суду за адресою:
м. Маріуполь, пр. Металургів, №31, каб. №25, 19.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У
випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність.
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оголошення

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004
м. Добропілля, Донецької області, вул. Банкова буд. 39а) розглядає
цивільні справи за позовом ПАТ «КБ ПриватБанк» про стягнення
заборгованості.
Відповідачі:
Самодєлкіна Римма Олексіївна 16.06.1960 року народження,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Добропілля, вул. Луганського, 13/5;
Бережнова Оксана Володимирівна 04.04.1980 року народження, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м.
Добропілля вул. Новозалізнична, 33/5, викликаються на 02 вересня
2016 року о 10.00 годині до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 16, для участі у розгляді справ. До розгляду цивільних
справ пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справах.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть
розглянуті у їх відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів
і ухвалено заочні рішення.

Суддя Лаврушин О.М.
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Садовниченко Ігор Олегович,
01.10.1983 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України викликається 5 серпня 2016 року на 10:00
год. до слідчого в особливо важливих справах першого
слідчого відділу управління спеціальних розслідувань
Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної
прокуратури України Котельнікова І.І. (тел.: 044-200-7076) за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб.
№ 208, для проведення слідчих та процесуальних дій за
його участю як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42015000000002008 від 28.09.2015.
Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає
цивільну справу за позовом Шевченка Павла Анатолійовича до Матієвської Людмили Борисівни про розділ майна
подружжя.
Відповідачка по справі Матієвська Людмила Борисівна,
яка зареєстрована: м. Маріуполь, вул. Васнецова, 193, викликається о 13.00 годині 5 серпня 2016 року до суду, кабінет № 14, 15, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності на підставі ст.ст.
169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя Т. І. Скрипниченко

Суддя О. О. Хараджа



НЕСЕН Микола Григорович — директор Вищого професійного училища
№ 7 міста Кременчука Полтавської області (за згодою)
ОГНЕВ’ЮК Віктор Олександрович — ректор Київського університету
імені Бориса Грінченка (за згодою)
ПАВЛЕНКО Анатолій Федорович — ректор Київського національного
економічного університету імені Вадима Гетьмана (за згодою)
ПЕТРОВИЧ Василь Сергійович — директор державного навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» (за згодою)
ПІВНЯК Геннадій Григорович — ректор Національного гірничого університету (за згодою)
ПОХРЕСНИК Анатолій Костянтинович — голова Ради директорів вищих
навчальних закладів І—ІІ рівня акредитації України (за згодою)
ПРИМАКОВА Наталія Ярославівна — завідувач дошкільного навчального
закладу санаторного типу № 58 «Лісова казка» Чернігівської міської ради
(за згодою)
РУБАН Юрій Григорович — Керівник Головного департаменту з питань
гуманітарної політики Адміністрації Президента України
САЗОНЕНКО Ганна Стефанівна — директор Українського гуманітарного
ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за
згодою)
СВИРСЬКА Тетяна Іванівна — голова Всеукраїнської асоціації керівників
позашкільних навчальних закладів (за згодою)
СВІДЛОВ Юрій Іванович — начальник Державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені
І.Г.Харитоненка (за згодою)
СТАРОСТЕНКО Ганна Вікторівна — заступник голови Київської міської
державної адміністрації
СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна — академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних
наук України (за згодою)
ТЕЛЕЛИМ Василь Максимович — професор кафедри стратегії національної безпеки і оборони Інституту державного військового управління
Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
ТЕЛЄГІНА Вікторія Григорівна — директор ліцею № 100 «Поділ» міста
Києва (за згодою)
ТОЦЬКА Тетяна Петрівна — завідувач дошкільного навчального закладу
(ясла-садок) комбінованого типу «Ялинка» імені В.О.Сухомлинського Броварської міської ради Київської області (за згодою)
УСАТЕНКО Галина Олегівна — голова Громадської ради при Міністерстві
освіти і науки України, віце-президент фонду «Європа XXI» (за згодою)
ФАКТОР Людмила Володимирівна — директор спеціалізованого навчально-виховного комплексу «школа-дитячий садок» «Кияночка» міста
Києва (за згодою)
ЧЕМБЕРЖІ Михайло Іванович — ректор Київської дитячої академії мистецтв (за згодою)
ШЕВЧЕНКО Валентина Петрівна — директор Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету
(за згодою)
ШИЯН Роман Богданович — директор Львівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти (за згодою)
ЯЩЕНКО Алла Володимирівна — завідувач дошкільного навчального
закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 5 «Капітошка» Бучанської міської ради Київської області (за згодою).
Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН

оголошення



оголошення

Приазовський районний суд Запорізької області повідомляє Кузубова Олексія Григоровича (місце реєстрації: вул. 40
років Перемоги, 11, м. Новоазовськ, Донецька область) та
Кузубову Людмилу Віталіївну (місце реєстрації: вул.40 років
Перемоги, 11, м. Новоазовськ, Донецька область) про те, що
08.08.2016 року о 09.00 годині в приміщенні Приазовського
районного суду Запорізької області за адресою: смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5 буде слухатись цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» до Кузубова Олексія Григоровича,
Кузубової Людмили Віталіївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
З опублікуванням оголошення про виклик Кузубова Олексія Григоровича, Кузубової Людмили Віталіївни по даній
справі вважаються повідомленими про час та місце розгляду
справи і у випадку їх неявки або не подання відповідного
клопотання, справа підлягає розгляду за їх відсутності.



оголошення



Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону)
з продажу активів АТ «Дельта Банк» на електронному
торговельному майданчику
Товариство з обмеженою відповідальністю
«МТ-ТЕХ ВІДОЛ»
Номер лоту:
Коротка назва лоту:

№№ 212983-212988
Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фіз.особами
Місце проведення аукціону: https://torgi.vidol.com.ua/
Дата проведення аукціону: 05 вересня 2016 року
Час проведення аукціону: з 10 год.00 хв. до 12 год.00 хв.
Детальна інформація по лоту
(параметри, забезпечення, початкова ціна, правила участі
в аукціоні):
Суддя О.М. Апалькова http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/5215-0509

До Апеляційного суду Запорізької області викликається обвинувачений Романов Роман Олександрович за апеляційною скаргою прокурора на ухвалу
колегії суддів Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 21 березня 2016 року, якою обвинувальний акт за обвинуваченням Романова P.O.
за ч. 1 ст. 258-3 КК України повернуто прокурору. Судове засідання відбудеться 31 серпня 2016 року о 10
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Св.Миколая (Артема), 50.
Суддя Корнєєва В.В.
Суддя В. А. Фомін

Задорожня Ірина Віталіївна, 22.01.1961 р.н., останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк,
вул. Краснознаменська, буд. 59, кв. 20, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, як
відповідач по цивільній справі № 227/2493/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» до Задорожньої Ірини
Віталіївни про стягнення заборгованості. Судове засідання
відбудеться 05.08.2016 року об 11.00 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи доказів.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу № 219/6034/16-ц; 2/219/3042/2016 за позовною
заявою Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до
Данілової Єлізавети Геннадіївни про стягнення заборгованості.
Відповідачка по справі: Данілова Єлізавета Геннадіївна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Суворова, буд. 3) викликається 4 серпня
2016 року на 08 годину 40 хвилин до суду, каб. 301, для участі
в розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну
справу №219/5632/16-ц, 2/219/2918/2016 за позовною заявою Задніпровської Олени Федорівни до Задніпровського Сергія Вікторовича, Задніпровської Олени Володимирівни про захист права
власності шляхом визнання осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням.
Відповідачі по справі: Задніпровський Сергій Вікторович, Задніпровська Олена Володимирівна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Корсунського, буд. 94, кв. 62) викликаються 4 серпня 2016 року
на 10 годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді
справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за
Суддя Конопленко О. С.
їхньої відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Налєсної Н.В.
до Налєсного О.А. про розірвання шлюбу.
Відповідач Налєсний Олександр Анатолійович, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Дубініна, буд. 10, кв. 54, викликається 3 серпня 2016 року о 08 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Пшеничної Л.М. до
Пшеничного А.Л. про визнання особи такою, що втратила право користування
житлом.
Відповідач Пшеничний Андрій Леонідович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, буд. 30, кв. 84, викликається 3
серпня 2016 року о 08 год. 45 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Краматорський міський суд Донецької
області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальну
справу № 1-кп/234/36/16 за підозрою Семергея Володимира Івановича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 368 КК України. Обвинувачений Семергей В.І.
викликається на 08.08.2016 року о 14.00
год. до суду, каб. № 23/3, для участі у розгляді справи по суті.

Краматорський міський суд Донецької
області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кримінальну
справу № 1-кп/234/33/16 за підозрою Келемана Сергія Ярославовича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Келеман С.Я., викликається на
05.08.2016 року о 14.00 год. до суду, каб.
№ 23/3, для участі у розгляді справи по
суті.

Суддя О. В. Неженцева

Суддя О. В. Неженцева

Суддя В.В. Скляров

Суддя В.В. Скляров

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Білокуракинський районний
суд Луганської області повідомляє, що 12 липня 2016
року розглянуто цивільну
справу № 409/1426/16-ц за
позовом Тару Діани Вікторівни до Безотечества Дениса
Олеговича
про
стягнення аліментів та винесено заочне рішення про
задоволення позову в повному обсязі.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«САН ФІТНЕС», код ЄДРПОУ 38805057, юриВтрачений
дична адреса: 01032,
лісорубний квиток
м. Київ, вул. Саксаганського, 91, оф. 2, пові- серії 02ЛКБ № 541124
домляє про дострокове
припинення дії Банків- вважати недійсним.
ської гарантії
№ 11461030000
Суддя Полєно B. C. в AT «УкрСиббанк».

Орджонікідзевський районний суд
міста Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за
позовом Гавриш Яни Олегівни до Гавриша Олександра Олександровича про
позбавлення батьківських прав, третя
особа — Орган опіки та піклування Орджонікідзевської районної адміністрації
Маріупольської міської ради.
Відповідач по справі: Суганяк Денис
Васильович викликається на 12 вересня
2016 року об 11.00 годині до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в
розгляді справи по суті.
Суддя Щербіна А. В.

Втрачені

реєстра-

ційні документи на водний мотоцикл, державний
номер UA 4176-KV, зареєстрований на ім’я Цибулько

Володимира

Миколайовича,

вважати

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області викликає Харінову Наталю Артурівну, 29.07.1988 р.н., останнє
відоме місце проживання: вул. Урожайна, 27, м. Жмеринка
Вінницької області, в судове засідання як відповідачку в цивільній справі № 130/759/16-ц за позовом Никитюка Юрія
Михайловича до Харінової Наталі Артурівни (третя особа, яка
не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Служба у справах дітей виконавчого комітету
Жмеринської міської ради) про позбавлення батьківських
прав, яке відбудеться о 09.00 год. 26.08.2016 року за адресою: вул. Образцова, 6, м. Жмеринка, Вінницька область.
У разі неявки відповідачки в судове засідання, справу буде
розглянуто за її відсутності за наявними в ній доказами. Про
причини неявки суд необхідно повідомити.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Стульнева Юрія Андрійовича, 1968 р.н., у
судове засідання на 22.08.2016 о 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 213, для участі у
цивільній справі за позовом Уткіної Ю.О. до Стульнева Ю.А., 3-тя особа - Дарницький РВ ГУ ДМС України у м. Києві, про стягнення аліментів та надання
дозволу на виїзд дитини за кордон.
У разі неявки відповідача до суду, оголошення
вважається належним повідомленням та справу
буде розглянуто по суті за наявними в ній матеріалами.
Суддя К. Шепель
Суддя Парамонов М. Л.

недійсними.

ПОВІСТКА
про виклик
Обвинуваченим: Демченку Володимиру
Олександровичу, 18.01.1966 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, б. 69-А, кв. 24; Склярову Віктору
Івановичу, 29.01.1958 р.н., зареєстрованому за
адресою: м. Харків, вул. Ушакова, 40; Творковському Дмитру Федоровичу, 23.04.1981 р.н., зареєстрованому за адресою: м. Харків,
вул. Героїв Праці, 4Б, кв. 105, відповідно до
вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 25.08.2016 о 10 год. 00 хв. в приміщення Харківського районного суду Харківської
області (Харківська область, Харківський район,
сел. Покотилівка, вул. Сковороди, б. 18, каб. №
10).

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає як відповідача Собецького Павла Михайловича
в судове засідання, яке відбудеться
23.08.2016 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду за адресою: Одеська
область, м. Білгород-Дністровський, вул.
Військової слави, 27 (зал судових засідань № 1) у цивільній справі за позовом
Шинкарюка Олександра Ілліча до Собецького Павла Михайловича про визнання
права власності на житлове майно. У разі
неявки Собецького Павла Михайловича в
судове засідання справа буде розглянута
у його відсутність.
Суддя А.Ю. Полєхін
Суддя О. О. Боярський

Лебединський районний суд Сумської
області, що знаходиться за адресою:
м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 2, каб.
№ 35, запрошує в судове засідання на 14
годину 00 хвилин 8 серпня 2016 року
Феркалюка Мирослава Миколайовича відповідача в справі №580/745/16-ц за позовом ПАТ КБ «Акцент Банк» до Феркалюка Мирослава Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним
договором.
У разі неявки відповідача без поважних
причин, справа буде розглянута в його
відсутність за наявними в ній матеріалами.
Суддя І. О. Опанасюк
Суддя Л. І. Подопригора

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Аннич Тетяни Євгеніївни, 22.04.1972 р.н. (08340, Київська область, Бориспільський район, смт Гнідин,
пр. Ватутіна, б. 6) про стягнення заборгованості за кредитним договором призначено на 09 годину 00 хвилин 08.08.2016
року в приміщенні Гуляйпільського районного суду за адресою: Запорізька обл.,
м. Гуляйполе, вул. Велика, б. 31. У разі неявки в судове засідання відповідачки,
справа буде розглянута за її відсутності за
наявними в ній доказами з постановленням заочного рішення.
Суддя В. А. Карягіна
Суддя С. М. Телегуз

Біловодський районний суд Луганської
області викликає як відповідача Гетьмана
Олександра Анатолійовича для участі в цивільній справі за позовом Лисенко Наталії
Володимирівни до Гетьмана Олександра
Анатолійовича про надання дозволу на виїзд
неповнолітньої дитини за кордон без згоди
батька, яка відбудеться 10 серпня 2016 року
о 16.00 годині в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються повідомленими про час та місце слухання справи.
У разі неявки суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Малиновського, 7, каб. № 48)
викликає в судове засідання, яке відбудеться 19.09.2016 року о 14 год. 15 хв.,
каб. № 48, відповідача Карманова Олександра Сергійовича по цивільній справі
№333/2943/16 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Карманова О.С. про стягнення боргу.
У разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності за наявними в ній доказами.
Суддя І. Й. Наумова

Фетько Андрій Іванович, 21.09.1986 р.н.,
викликається як відповідач у судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
Фетька Андрія Івановича про стягнення заборгованості на 9 годину 00 хвилин 21 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
відповідач Фетько Андрій Іванович вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку неявки справа підлягає
розгляду за його відсутності.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман. вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна
справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Лавренчука Вадима Петровича
про стягнення заборгованості.
Відповідач Лавренчук В.П. викликається до каб. № 6 суду на 8 серпня 2016
року о 13 годині 30 хвилин для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
разі неявки відповідача, справа буде розглянута у його відсутність за наявними
доказами.
Суддя Л. П. Саранюк
Суддя Бєлоусов А. Є.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Чернишова Віталія Володимировича, що
5 вересня 2016 року о 09 годині 45 хвилин Дніпровським районним судом м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 39, буде розглядатись цивільна справа № 755/10070/16-ц за позовною заявою Горєлко Вікторії Павлівни до
Чернишова Віталія Володимировича, третя
особа: Служба у справах дітей Дніпровського
району, про позбавлення батьківських прав.
Чернишов Віталій Володимирович викликається в судове засідання як відповідач, останнє відоме місце проживання відповідача:
вул. Алма-Атинська, буд. 39-Д, кв. 14, м. Київ.
У випадку неявки в судове засідання,
справа буде розглянута у вашу відсутність.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний
суд Київської області викликає Мельдера Сергія Петровича, останнє відоме місце проживання за адресою: Київська область, м.
Переяслав-Хмельницький, вул. Котляревського, 24, як відповідача у цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться 9 серпня 2016
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні ПереяславХмельницького міськрайонного суду Київської
області за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 65.
Відповідач попереджається, що у разі неявки в судове засідання на зазначений час, суд
розглядатиме справу без участі відповідача на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає в судове засідання
на 16 серпня 2016 року о 09 год. 45 хв. як
відповідачку Базан Валентину Василівну
по цивільній справі №515/1085/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-Банк»
до Базан Валентини Василівни про стягнення заборгованості.
Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари, Одеська область, 68100.
У разі неявки відповідачки в судове засідання, розгляд справи відбудеться за її
відсутності.
Суддя Сивоконь Т. І.

В Ірпінський міський суд Київської області на
30.08.2016 р. о 14 год. 00 хв. (№367/2469/16-ц)
викликається представник ТОВ «Інформаційнорекламна агенція Стиль - С» по цивільній справі
за позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення
ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Земляного Р.С.,
ТОВ «Інформаційно-рекламна агенція Стиль С» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
В разі неявки представника ТОВ «Інформаційно-рекламна агенція Стиль - С» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7),
справа буде розглядатися у їх відсутність.

Великобагачанський районний суд
Полтавської області викликає як відповідача Бадичан Олександра Олеговича,
12 лютого 1992 року народження, останнє відоме місце реєстрації: вул.
Горького, 36, с. Запсілля Великобагачанського району Полтавської області,
в судове засідання по цивільній справі
№ 525/422/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Бадичан Олександра Олеговича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться 07 вересня 2016 року о 15
годині 00 хвилин в приміщенні суду за
адресою: вулиця Шевченка, 69, селище
Велика Багачка Полтавської області.

Великобагачанський районний суд Полтавської області викликає як відповідача Гришка Вячеслава Михайловича, 30
липня 1990 року народження, останнє відоме місце реєстрації: вул. Шевченка, 90,
кв. 1, сел. Велика Багачка Полтавської
області, в судове засідання по цивільній
справі № 525/451/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Гришка
Вячеслава Михайловича про стягнення
заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 07 вересня 2016 року о
16 годині 00 хвилин в приміщенні суду за
адресою: вулиця Шевченка, 69, селище
Велика Багачка Полтавської області.

Овідіопольський районний суд Одеської області викликає відповідачку Шевченко Лілію Михайлівну, 22.06.1958
р.н., у судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Топольського
Володимира Миколайовича до Шевченко
Лілії Михайлівни про розірвання шлюбу,
яка призначена до слухання 31 серпня
2016 р. о 09.30 год. за адресою: Одеська
обл., смт Овідіополь, вул. Берегова, 9, у
приміщенні суду.
У разі неявки відповідачки - Шевченко
Лілії Михайлівни в судове засідання,
справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя В. П. Катющенко
Суддя В. М. Курочка

Суддя Ячало Ю.І.

Суддя Ячало Ю.І.

Суддя О. В. Іванова

Збаразький районний суд Тернопільської
області по цивільній справі за позовом Шевченко Марії Богданівни до Шевченка Володимира Юрійовича про розірвання шлюбу,
стягнення аліментів викликає в судове засідання відповідача по даній справі Шевченка
Володимира Юрійовича, останнім місцем реєстрації якого було: м. Миколаїв, провулок
Первомайський, 97 Миколаївської області.
Судове засідання відбудеться 16 серпня
2016 року о 14 годині 30 хвилин у приміщенні
Збаразького районного суду Тернопільської
області за адресою: вул. Грушевського, 13, м.
Збараж Тернопільської області, суддя Ткаченко О.М.
Збаразький районний суд Тернопільської
області пропонує надати Шевченку Володимиру Юрійовичу всі наявні у нього докази на
заперечення позову.
У разі неявки в судове засідання, справа
буде розглянута за відсутності Шевченка Володимира Юрійовича.
Про причини неявки Шевченко Володимир
Суддя О. В. Іванова Юрійович повинен повідомити суд.

Голосіївський районний суд м. Києва
викликає в судове засідання відповідачів:
Сапінського Володимира Івановича
(03083, м. Київ, вул. М.Боровиченка, 14,
03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 20А) та Басіладзе Маріам (03045, м. Київ, вул. Плещеєва, 20А) по цивільній справі за
позовом Сапінської Наталії Юріївни до Сапінського Володимира Івановича, Басіладзе Маріам, третя особа без
самостійних вимог - Приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу
Герасименко Наталія Миколаївна, про визнання договору удаваним правочином та
переведення прав, слухання по справі
призначено на 1 вересня 2016 року о 10
годині.
У разі неявки справу буде розглянуто
без участі відповідачів.
Адреса суду: м. Київ, вул. П.Потєхіна,
3-А, каб. 1.
Суддя М. І. Шкірай

Приазовський районний суд Запорізької
області повідомляє Дегтярьову Наталію Іванівну (місце реєстрації: вул. Аліфанова, 54,
м. Новоазовськ, Донецька область) та Землянського Віталія Івановича (місце реєстрації:
вул. Аліфанова, 54, м. Новоазовськ, Донецька область), що 08.08.2016 року о 09.30
годині в приміщенні Приазовського районного суду Запорізької області за адресою:
смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, буде слухатись цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» до Дегтярьової Наталії Іванівни, Землянського Віталія Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
З опублікуванням оголошення про виклик
Дегтярьова Наталія Іванівна, Землянський Віталій Іванович по справі вважаються повідомленими про час та місце розгляду справи
і у випадку неявки або неподання відповідного клопотання, справа підлягає розгляду в
їхню відсутність.

Олександрівський районний суд Донецької
області (84000, Донецька область, Олександрівський район, смт Олександрівка, вул.
Шкільна, 1) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «ПриватБанк» до Підповідного Олексія Миколайовича про стягнення
заборгованості.
Відповідач у справі: Підповідний Олексій
Миколайович, 5 квітня 1984 року народження, останнє відоме місце реєстрації: с.
Новоолександрівка
Олександрівського
району Донецької області, вул. Миру, 35, викликається 9 серпня 2016 року на 09 год. 30
хв. до суду для участі в судовому засіданні.
Відповідачу пропонується подати суду
письмове заперечення проти позову із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення.
У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає
цивільну справу № 233/1467/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
Кадирова Владислава Володимировича до Жиленко І.М., Жиленка В.Д. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у справі - Жиленко Ірина Михайлівна, 22.02.1967 р.н., Жиленко Віктор Дмитрович, 24.10.1963 р.н., останнє відоме місце
реєстрації яких: м. Макіївка Донецької області,
м-н Центральний, буд. 9, кв. 64, викликаються
до суду на 22 серпня 2016 року о 08.00 годині,
каб. № 15, 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 їхньої відсутності.

Суддя О. М. Апалькова

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Шляхіта Сергія
Ярославовича, 08.03.1974 року народження,
що 9 вересня 2016 року о 09 годині 30 хвилин
у залі судового засідання Роздільнянського
районного суду Одеської області за адресою:
Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська (колишня Леніна), 37-А, відбудеться судове засідання по цивільній справі
№ 511/1586/16-ц, провадження № 2/511/742/16
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Шляхіта Сергія Ярославовича про стягнення
заборгованості по кредитному договору.
Роздільнянський районний суд пропонує
відповідачу Шляхіту Сергію Ярославовичу подати пояснення, заперечення та усі наявні у
нього докази по справі особисто або через
представника.
У разі неявки в судове засідання, справа
може бути розглянута за відсутністю відповідача Шляхіта Сергія Ярославовича або його
представника за наявними в ній доказами.

Садгірський районний суд м. Чернівці
викликає Андрусяка Олександра Івановича, який проживав по вул. Чудейська,
8/2, м. Чернівці, як відповідача по справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості.
Розгляд справи відкладено на
06.09.2016 року о 12.00 годині в приміщенні Садгірського районного суду:
м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність за наявними матеріалами.
Суддя В. О. Шульга
Суддя Тріска А. І.

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє відповідачку Щитченко Валентину Юріївну, 11.06.1991 року народження,
що 5 вересня 2016 року о 09 годині 30 хвилин
у залі судового засідання Роздільнянського
районного суду Одеської області за адресою:
Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська (колишня Леніна), 37-А, відбудеться судове засідання по цивільній справі
№ 511/1599/16-ц, провадження № 2/511/748/16
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Щитченко Валентини Юріївни про стягнення
заборгованості по кредитному договору.
Роздільнянський районний суд пропонує
відповідачці Щитченко Валентині Юріївні подати пояснення, заперечення та усі наявні у неї
докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання, справа
може бути розглянута за відсутністю відповідачки Щитченко Валентини Юріївни або її
представника за наявними в ній доказами.

Теплодарський міський суд Одеської
області викликає до суду Мельник Людмилу Михайлівну, останнє відоме місце
проживання за адресою: Одеська область,
м. Теплодар, просп. Енергетиків, 88, гурт.,
к. 7-8, по цивільній справі №516/58/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Мельник Людмили Михайлівни
про стягнення заборгованості, розгляд
якої відбудеться 29 серпня 2016 року о
14.00 годині за адресою: м. Теплодар Одеської обл., вул. Комунальна, 3 (суддя Мислива Л.М.).
Теплодарський міський суд пропонує
відповідачці Мельник Л.М. подати заперечення на позов та докази, якими обґрунтовуються заперечення.
У разі неявки в судове засідання справа
може бути розглянута за відсутності відповідачки Мельник Л.М.
Суддя В. А. Молчанов
Суддя Л. М. Мислива

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

Суддя О. С. Малінов
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оголошення
Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/3002/2016
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Овчарова Олега
Валентиновича про стягнення заборгованості призначена до розгляду на 08.08.2016 р. о 16.20 год.
Явка відповідача - Овчарова Олега Валентиновича,
31.08.1971 року народження, зареєстрованого за адресою: м. Горлівка Донецької обл, вул. Фіалкова, 8
- обов’язкова.
У разі неявки до судового засідання справа буде
розглянута без вашої участі з винесенням заочного
рішення. При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/3001/2016
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Резник Ольги
Миколаївни про стягнення заборгованості призначена до розгляду на 08.08.2016 р. о 16.00 год.
Явка відповідачки — Резник Ольги Миколаївни,
02.08.1977 року народження, зареєстрованої за адресою: м. Горлівка Донецької обл., Углегорське
шосе, буд. 84 — обов’язкова.
У разі неявки до судового засідання справа буде
розглянута без вашої участі з винесенням заочного
рішення. При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Сергєєва Михайла Анатолійовича (19.11.1972 р.н., зареєстрованого за адресою: Лінія, 1, буд. 6, кв. 2, м. Арциз Одеської
області) як відповідача по цивільній справі № 492/550/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК» до Сергєєва Михайла Анатолійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи
призначено на 23.08.2016 р. о 08 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за адресою: вул.
Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя
Крутова О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.
У разі неявки відповідача в судове засідання або неповідомлення про причину неявки, справа буде розглянута у
його відсутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя О. М. Крутова

Суддя О. М. Крутова

Малиновський районний суд м. Одеси викликає
Альошину Катерину Анатоліївну у судове засідання
по цивільній справі за позовною заявою Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» до Альошиної Катерини Анатоліївни про
стягнення заборгованості, яке призначене до слухання на 21 вересня 2016 року о 09 год. 30 хв. у каб.
№ 213 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.
У разі неявки у судове засідання без поважних
причин, розгляд справи буде проведено за вашої
відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя Мурзенко М.В.
Суддя Сегеда О.М.

Повідомлення. У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у судді Мурзенко M.B. перебуває цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Банар Світлани Павлівни про стягнення заборгованості.
Просимо повідомити відповідача Банар Світлану Павлівну про час і місце судового засідання у зазначеній
справі, яке відбудеться о 15 год. 00 хв. 22.08.2016 року
у залі судових засідань № 205 Малиновського районного
суду м. Одеси, який розташований за адресою: м. Одеса,
вул. В. Стуса, 1А. В разі неявки у судове засідання має
повідомити суд про причини такої неявки. В разі неявки
відповідача у судове засідання суд вправі розглянути
справу за її відсутністю.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Галіс
Світлану Федорівну, 04.04.1970 року народження, останнє відоме місце проживання: Одеська область,
м. Одеса, вул. I. Рабіна, буд.17, кв. 116, у судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк»
до Галіс Світлани Федорівни про стягнення заборгованості, яке призначене до слухання на 12.08.2016 р. об 11
год. 00 хв. у залі № 209 суду за адресою: м. Одеса, вул.
В. Стуса, 1-а.
У разі неявки у судове засідання без поважних причин, розгляд справи буде проведено за вашої відсутності
за наявними у справі доказами.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку» до
Радомського Анатолія Володимировича, Радомської
Любові Сергіївни про стягнення заборгованості.
Відповідачі Радомський Анатолій Володимирович, Радомська Любов Сергіївна викликаються до каб. № 15
суду на 09.08.2016 року на 13 годину 10 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Путивльський районний суд Сумської області викликає як відповідача Шарова Василя Петровича, останнє відоме місце реєстрації: вул. Партизанська,
буд. 8, с. Руднєве, Путивльський район, Сумська область, у цивільній справі за позовом Яловця Василя
Петровича до Шарова Василя Петровича про стягнення боргу, призначеній до розгляду на 11 серпня
2016 року о 10.00 годині в залі суду (Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського,
буд. 54).
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на підставі наявних в ній доказів.
Суддя О.М. Ткачов
Суддя Я.І. Данік

Залізничний районний суд м. Львова викликає
Попова Євгена Вікторовича, останнє відоме місце
проживання: Луганська область, м. Хрустальний
(Красний Луч), мікрорайон 4, буд.7а, кв. 58, як відповідача по справі за позовом Лишкович Віри Ігорівни до Попова Євгена Вікторовича про стягнення
аліментів на утримання дружини на 16 год. 00 хв. 19
серпня 2016 р. за адресою: м. Львів, вул. С. Бандери,
3, каб. 18.
У випадку неявки Попова Євгена Вікторовича у судове засідання на вказану адресу, розгляд справи
буде проведений за його відсутності.
Суддя Боровков Д.О.

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Тугая Андрія Миколайовича,
Тугай Наталії Юріївни про стягнення заборгованості.
Відповідачі у справі Тугай Андрій Миколайович,
14.06.1976 р.н., Тугай Наталія Юріївна, 17.02.1976 р.н.,
зареєстровані: м. Київ, пр-т Свободи, буд. 1/60, кв. 61,
викликаються до суду на 16 серпня 2016 р. о 12.30 год.,
каб. № 9, в приміщення за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14Б, для участі у розгляді справи по суті.
У випадку неприбуття в судове засідання відповідачі
повинні повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідача по справі № 408/5806/16-ц за
позовом Шевченка С.Т. до Новоборовицької сільської ради – Новоборовицьку сільську раду (м. Свердловськ, Луганська обл.) в судове засідання, яке
відбудеться 08.08.2016 року о 10 год. 00 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 Ларіонова Н.М.
Суддя Є.О. Соболєв

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове
засідання як відповідачів Тарана Вячеслава Олексійовича,
зареєстрованого за адресою: АР Крим, м. Феодосія, бульв.
Старшинова, буд. 8, кв. 91, та Таран Надію Вікторівну, зареєстровану за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Кримська, буд. 23, кв. 38, по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до
Тарана В’ячеслава Олексійовича, Таран Надії Вікторівни
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 22 серпня
2016 року о 09 год. 20 хв. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5,
каб. 108 (Суддя Астахова О.О.).
У разі неявки відповідачів Тарана В.О. та Таран Н.В.
справа буде розглянута у їх відсутність.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача Котлінську Ірину Олександрівну в
судове засідання, яке відбудеться 15.09.2016 року о
10 год. 30 хв. в складі головуючого судді Гриневича
B.C. (зал с/з № 38, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), по цивільній справі № 127/13375/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Котлінської
Ірини Олександрівни про стягнення заборгованості.
У випадку неявки, справа буде розглянута без участі
відповідача.
Суддя Гриневич В.С.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає як відповідача Мусаєва Михайла Михайловича,
08.12.1974 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Лугова, буд. 33, кв. 239, у судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк
«Приватбанк» до Мусаєва Михайла Михайловича про
стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського
міського суду Херсонської області 14.09.2016 року об 11.50
годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.
У разі неявки в судове засідання відповідача, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними у справі докаСуддя С.І. Майдан
зами.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Мілевського Артема Володимировича,
місце реєстрації: м. Київ, вул. Ломоносова, 28/41
(гурт.), у судове засідання, що призначено на 29 серпня 2016 року на 12 годину 00 хвилин у цивільній
справі № 752/7533/16-ц, провадження по справі
2/752/3782/16 за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «Приватбанк» до Мілевського Артема Володимировича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, кабінет № 26.
Суддя О.В. Мирошниченко

Жовтневий районний суд Миколаївської області
(м. Миколаїв, вул.Ольшанців, 77) викликає у судове
засідання на 06 вересня 2016 року о 09-15 годині як
відповідача Білика Віталія Олександровича за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват банк» до Білика Віталія
Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором в сумі 21194,48 грн. В разі
Вашої неявки справа буде розглянута у Вашу відсутність та без урахування Вашої думки.
Суддя У.Ю. Луковкіна
Суддя А.А.Саукова

В провадженні Лисянського районного суду Черкаської
обл. перебуває цивільна справа за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Даценка Сергія Вікторовича та Даценко Юлії
Олександрівни (останнє місце реєстрації: смт Лисянка Лисянського району Черкаської обл., вул. Б. Хмельницького,
б. 70А) про стягнення заборгованості за договором кредиту. Відповідачі Даценко Сергій Вікторович, Даценко Юлія
Олександрівна викликаються в судове засідання, яке відбудеться 26 вересня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні
Лисянського районного суду Черкаської обл., в смт Лисянка, вул. Незалежності, 4, зал № 7.
У разі неявки відповідачів в судове засідання справу
буде розглянуто на підставі наявних матеріалів.

Повідомлення. У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у судді Мурзенко M.B. перебуває цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Великого Олександра Олеговича про стягнення заборгованості.
Просимо повідомити відповідача: Великого Олександра
Олеговича про час і місце судового засідання у зазначеній
справі, яке відбудеться о 10 год. 15 хв. 22.08.2016 року у
залі судових засідань № 205 Малиновського районного
суду м. Одеси, який розташований за адресою: м Одеса,
вул. В. Стуса, 1А. В разі неявки у судове засідання, має повідомити суд про причини такої неявки. В разі неявки відповідача у судове засідання суд вправі розглянути справу
за його відсутністю.

Нововоронцовський районний суд Херсонської області викликає Половинко Олексія Анатолійовича,
08.02.1976 року народження, як відповідача по цивільній
справі за позовом представника позивача Гапич Алли
Василівни в інтересах позивача Гапича Володимира Григоровича до Половинко Олексія Анатолійовича про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, призначену на 09 год. 00 хв. 08
серпня 2016 року в залі суду за адресою: вул. Тітова, 2А, смт Нововоронцовка Херсонської області.
В разі неявки справа буде розглядатися за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О.В. Гончаренко
Чернігівський районний суд Запорізької області викликає Васіліогло Василя Петровича як відповідача по
цивільній справі № 323/605/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» до Васіліогло Василя Петровича про стягнення
заборгованості, яку призначено до розгляду на 14 вересня 2016 року о 13.00 годині у приміщенні суду за адресою: 71202, Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, 391 (суддя Пода Н.М.).

Адміністрація
ТОВ «Телестар»
просить повернути за винагороду оригінали первинних бухгалтерських документів (договорів, податкових накладних, видаткових накладних,
платіжних доручень, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, транспортних накладних та інших),
що були втрачені 01.07.2016 р. Тел. 044-2212351.
Тлумацький районний суд Івано-Франківської області
викликає в судове засідання як відповідачку Татарчук
Альбіну Ігорівну, 19.10.1985 р.н., останнє відоме зареєстроване місце реєстрації: вул. Шевченка, 10/6, м. Тлумач, Івано-Франківська область, по справі
№ 353/446/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Татарчук Альбіни Ігорівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за
адресою: Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул.
Винниченка, 14а 08 серпня 2016 року о 08 год. 30 хв.
Неявка в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення про причини неявки не є перешкодою
для розгляду справи.

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Рябіку Людмилу Володимирівну (останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. Михайлівська, буд.
18-а, кв. 56) та Рябіку Ігоря Леонідовича (останнє відоме
місце реєстрації: м. Київ, вул. Предславинська, 31/11, кв.
36) як відповідачів по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Юнекс Банк» до Рябіки Людмили Володимирівни, Рябіка Ігоря Леонідовича
про дострокове припинення дії кредитного договору та
звернення стягнення на предмет іпотеки, в судове засідання, що відбудеться 20 вересня 2016 року о 14.00 годині в приміщенні суду за адресою: 08600, Київська
область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб. 208.

Суддя К.В. Медведєв

Арцизький районний суд Одеської області викликає Сергєєва Михайла Анатолійовича (19.11.1972 р.н., зареєстрованого за адресою: Лінія, 1, буд. 6, кв. 2, м. Арциз Одеської
області) як відповідача по цивільній справі № 492/550/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТБАНК» до Сергєєва Михайла Анатолійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Розгляд справи
призначено на 11.08.2016 р. о 08 год. 15 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області за адресою: вул.
Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя
Крутова О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.
У разі неявки відповідача в судове засідання або неповідомлення про причину неявки, справа буде розглянута у
його відсутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя Леонов О.С.

Суддя Астахова О.О.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання представника відповідача – Лутугинської міської ради Луганської області
(92000, Луганська обл., м. Лутугине, вул. Крупської,
б. 15) по цивільній справі № 409/1812/16-ц за позовом
Клочкової Світлани Євгенівни про визнання права
власності в порядку спадкування.
Судове засідання відбудеться 11.08.2016 р. (резервна дата 15.08.2016 р.) о 10.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.
Суддя Пічкур С.Д.
Суддя Третяк О.Г.

Гадяцький районний суд Полтавської області викликає Герасименка Юрія Олександровича (остання відома
адреса: м. Охтирка, вул. Л. Українки, 132, Сумська область) як відповідача по цивільній справі за позовом
Здойми Вікторії Михайлівни до Герасименка Юрія Олександровича про стягнення аліментів у твердій грошовій
сумі на утримання малолітньої дитини. Судове засідання
відбудеться 11 серпня 2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Лесі Українки, 6, м. Гадяч
Полтавської області. В разі неявки відповідача в судове
засідання та неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглянута за його відсутності.

Хотинський районний суд Чернівецької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 12 серпня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні суду за
адресою: вул. Незалежності, 25А, м. Хотин Чернівецької області, Волошина Петра Івановича,
28.09.1968 року народження, останнє відоме місце
проживання: с. Малинці, вул. Леніна, буд. 21, Хотинського району Чернівецької області, як відповідача
по цивільній справі № 646/15528/15-ц за позовом
ПАТ «ВТБ БАНК» до Волошина Петра Івановича про
стягнення заборгованості.
Суддя Киричок С.А.
Суддя А.І. Руснак

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Крістова В.В.
просить спадкоємців померлого 20 травня 2016 року
МАСЛОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ МИХАЙЛОВИЧА
(1956 р.н.)
прибути до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Крістової В.В. за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (колишня вул.
Артема), 9В, кв. 4, для подання заяви щодо прийняття спадщини та правовстановлюючих документів на майно. Прошу прибути 4 серпня 2016 року,
тел.: (044) 561-77-55.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Несмеянової Ольги Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у справі Несмеянова Ольга Володимирівна,
що мешкає за адресою: м. Єнакієве Донецької області, с. К.
Маркса, вул. Берута, 3, викликається на 10.15 годину 8 серпня 2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті. Відповідачці пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки. В
разі неявки відповідачки відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута за її відсутності.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області викликає Драчову Наталію Олексіївну, останнє відоме місце проживання: вул. Ушакова, 15, кв. 40,
м. Новоград-Волинський Житомирської області, у судове
засідання як відповідачку в цивільній справі
№285/1032/16-ц за позовом Демковської Л.В. до Драчової
Н.О. про стягнення коштів за договором позики. Розгляд
справи відбудеться 07.09.2016 року об 11.00 годині в приміщенні суду за адресою: вул. І. Франка, 31, м. НовоградВолинський, Житомирська область, головуючий — суддя
Савицька Л.Й.
У разі неявки в судове засідання відповідачки без поважних причин справа буде розглянута у її відсутність на
підставі наявних у ній доказів.

Залізничний районний суд м. Львова повідомляє, що
цивільна справа за позовом Лишкович Віри Ігорівни до
Попова Євгена Вікторовича про стягнення аліментів призначена до розгляду на 10.00 год. 9 серпня 2016 року за
адресою: м. Львів, вул. С.Бандери, 3, каб. № 12.
Повідомляємо Попова Євгена Вікторовича, останнє відоме місце реєстрації: Луганська область, м. Хрустальний (Красний Луч), мікрорайон 4, буд. 7а, кв. 58, місце
проживання невідоме, що у разі повторної неявки в судове засідання на вищевказаний час, справа буде розглянута у вашу відсутність з ухваленням заочного
рішення.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Достоєвського Станіслава Івановича та Достоєвську Галину
Яківну, останнє відоме місце проживання яких за адресою:
м. Чернівці, вул. Мартовича, 3/3, як відповідачів у судове
засідання по цивільній справі за позовом Достоєвського
Г.К. до Достоєвського Станіслава Івановича та Достоєвської Галини Яківни про визнання права власності на спадкове майно, на 10.00 годину 23 серпня 2016 року за
адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №8.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі
вважаються належним чином повідомленими про час і
місце розгляду справи.
У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто
у вашу відсутність.

Суддя О.М. Павленко

Суддя Л. Й. Савицька

Суддя Палюх Н. М.

Суддя С. О. Волошин

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

На честь сажотруса,
людини-пам’ятника

погода на завтра

ВІЗИТНА КАРТКА. У Мукачевому в день народження

Фото з сайту zakarpattya.net.ua

легендарного Берталона Товта відбувся веселий
костюмований парад
Лариса КОНАРЕВА,
«Урядовий кур'єр»
ожен, хто приїжджає
у Мукачеве, обов’язково фотографується на
згадку біля пам’ятника
Берталону Товту — місцевому сажотрусу, якого
в народі ласкаво називають Берті-бачі. Він з 1973
року й донині щодня прочищає димарі міста і став
його візитівкою. А в 2010
році на центральній вулиці Берталону Товту встановили пам’ятник, який
уже оповитий легендами і
прикметами. Туристи із
задоволенням загадують
бажання і труть ґудзика
на відлитій фігурі чоловіка. Удачею вважається
сфотографуватися між
двома
сажотрусами —
бронзовим і живим Бертібачі!
Берталона Товта часто
можна зустріти в центрі
міста, адже саме тут міститься більшість будинків,
які потребують його уваги.
Цього року в його день на-

К

На удачу треба сфотографуватися між двома Берті-бачі —
людиною і пам’ятником

родження, а чоловіку виповнилося 67 років, у місті
традиційно вшанували свого легендарного сажотруса
веселим святом. Костюмований парад на чолі з винуватцем заходу та музиками
пройшов центральною частиною Мукачевого від Де-

пеш-парку повз міську ратушу до Латоричного двору. Його учасники співали
пісень і навіть влаштували
танці з нареченою. А місцеві кондитери до свята приготували тематичні тістечка і карамельки, які із задоволенням куштували гості

свята, і презентували іменний торт. До речі, він є у меню місцевого кондитерського дому і його може
скуштувати кожен бажаючий у будь-який час, завітавши до закарпатського
міста. На честь сажотруса
також організували й велопробіг, велосипеди для
якого можна було орендувати, аби оглянути найвищі
димарі міста. Неабиякий
попит мали магнітики з автографом Берті-бачі. Так,
благодійний проект «Допоможи маленьким серцям
битися» спрямує виручені
кошти для потреб дитячої
лікарні. Ну й, звісно, інтерес викликав майстер-клас
від самого сажотруса!
Цікаво, що батьківщиною
сажотрусів вважається Данія, бо саме там їх вперше
було визнано важливими
особами, а впорядкування
димарів і камінів набуло
державного значення. Сталося це після великої пожежі 1728 року у Копенгагені, яка знищила майже
половину міста.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 СЕРПНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17

День
+22 +27
+22 +27
+22 +27
+22 +27
+25 +30
+22 +27
+22 +27
+22 +27
+22 +27
+22 +27
+22 +27
+22 +27
+23 +28

Oбласть
Нiч
Черкаська
+12 +17
Кіровоградська +15 +20
Полтавська
+15 +20
Дніпропетровська +15 +20
Одеська
+17 +22
Миколаївська
+17 +22
Херсонська
+17 +22
Запорізька
+17 +22
Харківська
+17 +22
Донецька
+17 +22
Луганська
+17 +22
Крим
+18 +23
Київ
+14 +16

День
+23 +28
+23 +28
+23 +28
+25 +30
+26 +31
+26 +31
+28 +33
+28 +33
+25 +30
+28 +33
+28 +33
+28 +33
+24 +26

Укргiдрометцентр

Діти вчаться
виживати
у польових умовах
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

Учасники костюмованого параду із задоволенням і самі веселилися, і гостей розважали

На Вінниччині відкрили Центр національних
культур
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
СПІЛЬНИЙ ДІМ. У Вінницькій області проживають представники понад ста національностей, які давно мріяли
створити спільний дім міжнaціoнaльнoї дружби. Це сприяло б товариствам здійснювати свою статутну діяльність.
Тож відкриття Центру національних культур Вінниччини

в обласному центрі стало
знаковою подією у житті краю
та відбулося за участі керівництва області, міста і гостей.
Після урочистостей розпочалося засідання ради національно-культурних
товариств. «Як ніколи, кожен з нас
сьогодні має розуміти, що підтримка та взаємоповага — це
найбільша цінність для людини. Підтримуючи одне одного
і діючи спільно, ми рухаємося
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вперед. Відкриття центру
свідчить про співпрацю між
владою та представниками
національних меншин, і спільно ми маємо долати ті виклики, що постали перед суспільством.
Адже сьогодні ми маємо
докласти зусиль до створення справді європейської держави», — зазначив голова
облдержадміністрації Валерій
Коровій. У приміщенні центру
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створено належні умови. Зокрема є зала для засідань і
зустрічей, обладнані клас для
вивчення мов та зала для
проведення репетицій творчих колективів національних
спільнот. За словами гoлoви
Рaди нaціoнaльних тoвaриств
Вінниччини Вoлoдимирa Кoчелaби, робота центру сприятиме гaрмoнійнoму рoзвитку
тa дружбі предстaвників різних нaціoнaльностей.

КАНІКУЛИ. Спільними зусиллями громадських активістів, волонтерів та поліцейських діти з усієї України зібралися на патріотичний вишкіл на березі Азовського моря, де під наглядом
дорослих вчаться виживати в польових умовах. Організували
польовий табір громадська організація волонтерський центр
«Запоріжжя» та Запорізька обласна профспілкова організація
атестованих працівників органів внутрішніх справ, які забезпечили табір польовою кухнею, наметами, продуктами харчування та спортивним інвентарем.
Посеред степу, на березі Азовського моря, зібралося понад
60 дітей віком від 13 до 15 років. Обов’язкова умова для жителів
табору — розмовляти виключно українською мовою.
Діти під керівництвом дорослих поставили намети, організували побут, польову кухню. Кожного дня на підлітків
очікують нові цікаві випробування. Вони змайстрували
плоти і під пильним оком
старших спустять їх на воду.
Також у планах — навчитися
евакуювати «пораненого» товариша з одного плавзасобу
на інший. У таборі багато дівчат, на змаганнях зі стрільби вони
«втерли носа» хлопцям — перші три місця вибороли дівчата.
За даними голови волонтерського центру «Запоріжжя» Михайла Чумака, метою заходу є об’єднання та патріотичне виховання підлітків. Польові умови дають змогу дітям краще зрозуміти щоденний подвиг наших бійців, які воюють на сході України. Привітав юних патріотів і заступник начальника Бердянського відділу поліції Олексій Мамчій. Він також подарував юним патріотам спортивний інвентар та державний прапор України. Заступник голови Запорізької обласної поліцейської профспілки
Олександр Ботюк завітав на захід зі смачними подарунками.
Табір тільки розпочав роботу. Тут діти отримають навички
тактичних дій, прикладної фізпідготовки та основ таборування.
За даними голови поліцейської профспілки Віктора Нестеренка,
цей патріотичний захід спрямовано на виховання здорового покоління та профілактику дитячої злочинності.
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Польові умови дають
змогу дітям краще
зрозуміти щоденний
подвиг наших бійців,
які воюють на сході
України.
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