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Закон торує 
дорогу молодим 

ЦИТАТА ДНЯ

ОЛЕКСІЙ ПАВЛЕНКО:

Перспектива 
електронних арештів 

МЕТА. Система автоматизованого арешту коштів на банків-
ських рахунках, яку Україна повинна впровадити в межах ме-
морандуму з Міжнародним валютним фондом, запрацює до 
кінця 2016 року. Про це в ході «круглого столу» поінформував 
журналістів директор департаменту Міністерства юстиції з пи-
тань судової роботи та банкрутства Олександр Олійник. 

У межах меморандуму Україна до кінця грудня має ухвалити за-
кон, який посилить положення процесуального законодавства що-
до порядку накладення арешту на грошові кошти, які перебувають 
на банківських рахунках відповідачів у господарських та цивільних 
справах. «Міністерство юстиції за сприяння фахівців НБУ, Дер-
жавної судової адміністрації України, Незалежної асоціації бан-
ків і держпідприємства «Інформаційні судові системи» підготува-
ло проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо запровадження системи автоматизованого арешту 
коштів на банківських рахунках», — цитує УНІАН слова фахівця.

Нині документообіг для арешту коштів на банківських рахун-
ках відбувається в паперовій формі.

ЦИФРА ДНЯ

59,7 млн тонн
зерна намолочено в Україні станом на кінець 

листопада. Експортовано й підготовлено 
до експорту майже 17 млн тонн зерна 

«Якщо 
партнери Туреччини 

застосують проти 
неї санкції, припинять 

постачати зернові, 
Україна готова 

збільшити поставки 
зерна, кукурудзи та 
олії мінімум удвічі».

НА ЧАСІ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Експерти радять 
особливу увагу 
приділити 
публічності боротьби 
з корупцією

Перший заступник голови 
Чернівецької ОДА Володимир Куліш 
в інтерв’ю «УК» зазначає, що значна 
частина місцевих керівників не 
готова взяти на себе повноту влади

Міністр аграрної політики та продовольства 
про готовність виступити гарантом продовольчої 
безпеки цієї країни

НА СТАРТ. Закон про науку та науково-технічну діяльність 
підтримуватиме талант, а не посаду 

Cубсидія: інтернет зекономить час
ВАРТО ЗНАТИ. У Мінсоцполітики розповіли, як правильно заповнювати електронну форму 
для отримання держдопомоги на сплату за ЖКГ

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Щоб ще більше спростити 
процедуру отримання суб-

сидій на сплату за житлово-ко-
мунальні послуги й зекономи-

ти час людям, які вже відвикли 
заповнювати паперові докумен-
ти ручкою, а здебільшого все ро-
блять на комп’ютері, фахівці Мі-
ністерства соціальної політики 
розробили й запропонували спо-
живачам електронну форму по-

дання заяви та декларації. У тес-
товому режимі вона запрацю-
вала з кінця жовтня для 10 ра-
йонів столиці та Вінницької об-
ласті. Відтоді кияни вже пода-
ли 727 електронних заявок, тіль-
ки із Солом’янського району (де 

живе авторка матеріалу) — 64, 
а вінничани — 160, понад 100 з 
яких уже оброблено та прийня-
то. А з 16 листопада, добре за-
рекомендувавши себе серед спо-
живачів, ця електронна систе-
ма поширилася на всі міста і об-

ласті України. Тож тепер нею мо-
же скористатися будь-хто, в кого 
є комп’ютер і бажання оформи-
ти субсидію. З усієї України ни-
ні надійшло 1459 таких заяв, 
з яких вже опрацьовано 980, 
прийнято 590, відхилено 380.5
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Золотоніський міськрайонний суд
Черкаської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Фе-
сенко Олену Олексіївну по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться
17.12.2015 року о 09.00 годині в
приміщенні Золотоніського міськ-
районного суду за адресою: м. Золо-
тоноша, вул. Шевченка, 76, каб. 303.
Явка відповідача обов’язкова. У разі
неявки справа буде розглядатися
без участі відповідача.

Суддя О. І. Чирва

Заводський районний суд м. Ми-
колаєва викликає відповідача Долга-
нова Павла Анатолійовича за
позовом ПАТ «Акцент-Банк» про
стягнення заборгованості за кредит-
ним договором на 04.12.2015 року о
09 год. 30 хв. у каб. № 17 Завод-
ського районного суду м. Миколаєва
по вул. Радісна, 3. Після публікації
оголошення, відповідач вважається
повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у разі неявки може
бути розглянуто за його відсутності.

Суддя С. В. Щербина

Саратський районний суд Одеської
області (68200, смт Сарата Одеської об-
ласті, вул. Леніна, 105) викликає в судове
засідання на 14 грудня 2015 року о 14 го-
дині 00 хвилин Тропанець Михайла Ва-
сильовича, зареєстрованого: с. Зоря,
вулиця Садова, № 122 Саратського
району Одеської області, як відповідача
у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний
банк «Приват Банк» до Тропанець Ми-
хайла Васильовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором у сумі
25 385 гривень 21 копійка.

У разі неявки та невиконання
обов’язку повідомити суд про причину
неявки, справу буде вирішено без вашої
участі за наявними у ній доказами.

Суддя Бучацька А. І.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Копаленка Ми-
хайла Михайловича (Луганська область, місто Луганськ,
вул. 20 років Октября, буд. 33, кв. 49) по цивільній справі
№ 409/3132/15-ц за позовом Щастинської обласної за-
гальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІ ступенів,
в інтересах малолітнього Копаленка Михайла Михайло-
вича до Копаленка Михайла Михайловича, третя особа -
Служба у справах дітей Новоайдарської районної держав-
ної адміністрації, про позбавлення батьківських прав і
стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 07.12.2015 року (резер-
вна дата 14.12.2015 року) о 10 годині 00 хвилин у залі Бі-
локуракинського районного суду Луганської області за
адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, буд. 2.

У разі неявки суд розглядатиме справи без участі від-
повідача на підставі ст. 224 ЦПК України.

Суддя Полєно B. C.

Апеляційний суд Дніпропетровської області по-
відомляє відповідача Карпова Василя Івановича,
що цивільна справа за апеляційною скаргою Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» на заочне рішення Індустрі-
ального районного суду м. Дніпропетровська від
5 травня 2015 року по справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Публічного акціонерного това-
риства «Акцент-Банк», Карпова Василя Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, відкладена до розгляду в апеляційному
суді Дніпропетровської області (м. Дніпропет-
ровськ, вул. Харківська, 13) на 22 грудня 2015 р.
об 11 год. 30 хв.

У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Свистунова

До уваги Прасола Андрія Григоровича! Прошу терміново отримати
у відділенні зв’язку: 01001, Київ-1 (місто Київ, вул. Хрещатик, 22) ц/л
на Ваше ім’я «до запитання», вкладенням до якого є: претензія ТОВ
«ПРОМІНВЕСТТЕХНОЛОГІЯ» про розрахунок, у зв’язку із набуттям ним
прав кредитора у зобов’язанні за договором купівлі-продажу корпо-
ративних прав №02 від 05.02.13; копія протоколу Зборів ТОВ «ПРО-
МІНВЕСТТЕХНОЛОГІЯ» від 10.11.15; повідомлення від 25.11.15 про
проведення 20.01.16 о 09.00 год. за місцезнаходженням ТОВ «ПРО-
МІНВЕСТТЕХНОЛОГІЯ» чергових Зборів, включаючи їх порядок ден-
ний.

Святошинський районний суд м. Києва повідомляє про виклик до
суду як відповідача Тернового Володимира Леонідовича, останнє ві-
доме місце проживання: 03115, м. Київ, вул. Депутатська, 25, кв. 123,
по справі №2/759/5784/15 за позовом Лузгіна Сергія Сергійовича до
Тернового Володимира Леонідовича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням. Судове засі-
дання призначено на 14.12.2015 року об 11.00 год. у приміщенні Свя-
тошинського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул.
Жилянська, 142, зал № 1.

Суддя Петренко Н. О.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знаходиться
цивільна справа за позовом Бондаренко Анастасії Олександрівни до Бондаренка Ва-
лентина Павловича про розірвання шлюбу.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як відповідача по
вказаній справі Бондаренка Валентина Павловича,   останнє відоме місце прожи-
вання та реєстрації: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, Перший Овражий
провулок, буд. 16.

Розгляд справи призначено на 08 год. 45 хв. 4 грудня 2015 року та відбудеться у
залі суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213.

Cуд попереджає, що у випадку повторної неявки справа буде розглянута у відсут-
ність відповідача за наявними в ній матеріалами з постановленням заочного рішення.

Суддя Н. М. Петришин

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідача
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове
засідання, яке відбудеться 02.12.2015 р. Капкаєва Амiра Харiсовича о
08.15. Суддя  В.О. Озеров

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Новокаховський міський суд Херсонської області викликає Цвєткову Ірину Во-
лодимирівну в судове засідання як відповідача по цивільній справі № 661/4338/15-
ц за позовом Цвєткова Андрія Миколайовича до Цвєткової Ірини Володимирівни
про розірвання шлюбу, яке призначене на 3 грудня 2015 року о 08.00 годині та від-
будеться в приміщенні суду за адресою: 74900, Херсонська область, м. Нова Ка-
ховка, пр-т Дніпровський, 1-а, під головуванням судді Сапронової Л.В.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку неявки справа може бути розглянута за
його відсутністю. Суддя Л. В. Сапронова

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає грома-
дянина Нігерії Амадасун Енді, 02.01.1971 року народження, як відпо-
відача у справі за позовом Амадасун Оксани Володимирівни до
Амадасун Енді про визнання шлюбу недійсним, у судове засідання, яке
призначене на 4 грудня 2015 року о 8 год. 55 хв. у приміщенні суду за
адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 214.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними в ній мате-
ріалами.

Суддя В. С. Сердинський

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 листопада 2015 р. № 918
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно

з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 11 листопада 2015 р. № 918
ПЕРЕЛІК

актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Абзац другий пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листо-

пада 1997 р. № 1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогоспо-
дарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню»
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, ст. 40).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. № 2068
«Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку в
Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011—2022 роках» (Офі-
ційний вісник України, 2010 р., № 86, ст. 3053).

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 2151
«Про утворення Організаційного комітету з підготовки та супроводження заявки
до Міжнародного олімпійського комітету про здобуття права на проведення в
2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор в Україні».

4. Пункт 36 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України у зв’язку
з перейменуванням Національного агентства з питань підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2010 р. № 1105 (Офі-
ційний вісник України, 2010 р., № 94, ст. 3335).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 707 «Про за-
твердження Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спор-
тивної та туристичної інфраструктури у 2011—2022 роках» (Офіційний вісник
України, 2011 р., № 51, ст. 2039).

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2012 р. № 701
«Деякі питання підготовки до реалізації національного проекту «Олімпійська
надія — 2022» — створення спортивно-туристичної інфраструктури».

7. Пункт 40 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо
програм економічного і соціального розвитку, затверджених постановою Кабі-
нету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. № 970 (Офіційний вісник України,
2012 р., № 81, ст. 3264).

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 583 «Про
внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1
грудня 2010 р. № 2151» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2307).

9. Пункт 11 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 760
(Офіційний вісник України, 2013 р., № 83, ст. 3084).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 807 «Про
внесення змін до Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні
спортивної та туристичної інфраструктури у 2011—2022 роках» (Офіційний віс-
ник України, 2013 р., № 87, ст. 3220).

11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2013 р. № 888
«Про затвердження плану заходів щодо утвердження позитивного іміджу Ук-
раїни, поширення інформації про її туристичний потенціал у державах, які пред-
ставлені у Міжнародному олімпійському комітеті і Міжнародному
паралімпійському комітеті».

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 р. № 938 «Деякі
питання створення умов для залучення приватних інвестицій у рамках підготовки
до проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор в Ук-
раїні» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 3, ст. 58).

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 листопада 2015 р. № 972
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. №
117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закупо-
вуються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст.
916, № 76, ст. 2151, № 85, ст. 2393, № 90, ст. 2581, № 92, ст. 2653, № 97, ст.
2782; 2015 р., № 55, ст. 1794, № 62, ст. 2032, № 78, ст. 2615) такі зміни:

підпункт 3 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:
«бланків дипломатичного паспорта України, службового паспорта України,

паспорта громадянина України для виїзду за кордон та послуг з їх персона-
лізації за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;»;

абзац перший пункту 2 після слів «для виїзду за кордон з безконтактним
електронним носієм» доповнити словами «та закупівлі бланків дипломатич-
ного паспорта України, службового паспорта України, паспорта громадянина
України для виїзду за кордон та послуг з їх персоналізації за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 листопада 2015 р. № 1215-р
Київ

Про внесення змін до переліку 
інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися у 2015 році 

за рахунок коштів державного фонду 
регіонального розвитку, у тому числі тих, 

що фінансуються з метою погашення 
кредиторської заборгованості, 

зареєстрованої органами Державної 
казначейської служби станом 

на 1 січня 2015 року
Внести до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального роз-

витку, що можуть реалізовуватися у 2015 році за рахунок коштів державного
фонду регіонального розвитку, у тому числі тих, що фінансуються з метою
погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Держав-
ної казначейської служби станом на 1 січня 2015 року, затвердженого роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 766, — із
змінами, внесеними розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 30
липня 2015 р. № 824, від 8 вересня 2015 р. № 927, від 23 вересня 2015 р. №
1015 та від 21 жовтня 2015 р. № 1148, зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 4 листопада 2015 р. № 1215-р

ЗМІНИ,
що вносяться до переліку інвестиційних програм і проектів 

регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2015 році 
за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, 

у тому числі тих, що фінансуються з метою погашення 
кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами 

Державної казначейської служби станом на 1 січня 2015 року
У графі «Обсяг фінансування, найменування інвестиційної програми (про-

екту регіонального розвитку)»:
у позиції «Усього» цифри «2818 739,405» замінити цифрами 

«2820 650,476»;
у позиції «Вінницька область»:
в абзаці третьому цифри «5915,263» замінити цифрами «5525,263»;
в абзаці тринадцятому цифри «18 762,5» замінити цифрами «16 861,5»;
в абзаці шістнадцятому цифри «6349,2» замінити цифрами «8640,2»;
у позиції «Івано-Франківська область»:
в абзаці вісімнадцятому цифри «2000» замінити цифрами «1663,4»;
в абзаці двадцятому цифри «40 000» замінити цифрами «50 253»;
в абзаці двадцять четвертому цифри «1500» замінити цифрами «1408,9»;
в абзаці двадцять п’ятому цифри «7000» замінити цифрами «3069,4»;
в абзаці двадцять шостому цифри «1000» замінити цифрами «929,5»;
в абзаці двадцять сьомому цифри «8200» замінити цифрами «6317»;
в абзаці двадцять восьмому цифри «2000» замінити цифрами «1890,3»;
в абзаці двадцять дев’ятому цифри «1000» замінити цифрами «812,3»;
в абзаці тридцятому цифри «2000» замінити цифрами «1894,2»;
в абзаці тридцять першому цифри «1800» замінити цифрами «1731,7»;

в абзаці тридцять другому цифри «1800» замінити цифрами «1732,7»;
в абзаці тридцять четвертому цифри «500» замінити цифрами «472,7»;
в абзаці тридцять п’ятому цифри «1450» замінити цифрами «1792,7»;
в абзаці тридцять шостому цифри «10 000» замінити цифрами «6282,2»;
у позиції «Одеська область»:
в абзаці першому цифри «126 330,68» замінити цифрами «129 115,27»;
абзац третій виключити;
в абзаці четвертому цифри «81 177,28» замінити цифрами «111 277,28»;
доповнити позицію абзацом такого змісту:
«2784,59 тис. — першочергові протиаварійні реставраційні заходи з попе-

редження руйнування споруд північно-західної частини Аккерманської фор-
теці (у зоні «Цитадель»), м. Білгород-Дністровський»;

у позиції «Чернігівська область»:
в абзаці першому цифри «98 013,201» замінити цифрами «97 139,682»;
в абзаці четвертому цифри «8672,004» замінити цифрами «6414,3»;
в абзаці п’ятому цифри «7764,64» замінити цифрами «6672,733»;
в абзаці восьмому цифри «1917,705» замінити цифрами «1382,22»;
в абзаці дев’ятому цифри «1001,136» замінити цифрами «921,6»;
в абзаці десятому цифри «3131,121» замінити цифрами «2531,7»;
в абзаці одинадцятому цифри «1577,591» замінити цифрами «1158,3»;
в абзаці п’ятнадцятому цифри «1078,142» замінити цифрами «1007,432»;
в абзаці вісімнадцятому цифри «1912,135» замінити цифрами «1281,951»;
в абзаці тридцять другому цифри «3150,879» замінити цифрами

«5436,563»;
доповнити позицію абзацами такого змісту:
«539,451 тис. — дитячий дошкільний заклад «Дзвіночок», смт Короп —

реконструкція
752,4 тис. — Дігтярівський навчально-виховний комплекс Новгород-Сі-

верської районної ради по вул. Леніна, 67, с. Дігтярівка Новгород-Сіверського
району — будівництво модульної котельні на твердому паливі

720,184 тис. — Макошинська загальноосвітня школа I—III ступеня по вул.
К. Маркса, смт Макошине Менського району — реконструкція системи опа-
лення з установкою твердопаливних котлів

513 тис. — Бахмацька центральна районна лікарня по вул. Жовтневій, 66,
м. Бахмач — реконструкція приміщення стоматологічного відділення з впро-
вадженням заходів теплореновації».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 листопада 2015 р. № 1223-р
Київ

Про реорганізацію Українського 
державного університету фінансів 

та міжнародної торгівлі
1. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реоргані-

зації Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
шляхом приєднання до Київського національного торговельно-економічного
університету з утворенням на його базі структурного підрозділу Університету.

Реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених
зазначеному Міністерству для підготовки кадрів.

2. Взяти до відома, що студенти Українського державного університету фі-
нансів та міжнародної торгівлі продовжують навчання у Київському націо-
нальному торговельно-економічному університеті.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 листопада 2015 р. № 1224-р
Київ

Про утворення комісії з реорганізації 
Державної фінансової інспекції

1. Утворити комісію з реорганізації Державної фінансової інспекції.
Затвердити головою комісії першого заступника Голови Державної фінан-

сової інспекції Шкуропата Олександра Григоровича.
2. Голові комісії:
затвердити персональний склад комісії;
забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією Державної

фінансової інспекції;
поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про ре-

зультати проведеної роботи.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
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Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає

- Дедейка Ігоря Романовича, який мешкає за адре-
сою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Петровського,
142/28, як відповідача на 7 грудня 2015 року о 09 год.
30 хв.;

- Федоріну Олександру Олексіївну, яка мешкає за ад-
ресою: Луганська обл., Антрацитівський район, с. В. На-
гольчик, вул. Леніна, 62, як відповідача;

- Федоріна Романа В’ячеславовича, який мешкає за
адресою: Харківська область, Харківський район, с. Ко-
ротич, вул. Леніна, 82, як третю особу на 7 грудня 2015
року о 09 год. 00 хв.;

- Сафронову Лілію Григорівну, яка мешкає за адре-
сою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Сумська, 12/1, як
відповідача-1,

- Сафронову Вікторію Генадіївну, яка мешкає за ад-
ресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Ткаченка, 3/76,
як відповідача-2 на 7 грудня 2015 року о 10 год. 00 хв.;

- Солдатова Руслана Васильовича, який мешкає за ад-
ресою: Луганська обл., Антрацитівський район, с-ще Крі-
пенський, вул. Олімпійська, 150/2, як відповідача на 7
грудня 2015 року о 10 год. 30 хв., для участі у розгляді
справ за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення за-
боргованості.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справи без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя О. О. Пелих

Чернігівським районним судом Запорізької об-
ласті викликається до суду:

- Паламарчук Марія Олександрівна (останнє ві-
доме місце проживання: 86302, Донецька обл., м. Кі-
ровське, вул. Східна, буд. 29, кв. 5) на 10 годин 00
хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 329/1024/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк».

- Роман Михайло Васильович (останнє відоме
місце проживання: 86300, Донецька обл., м. Кіров-
ське, вул. Театральна, буд. 14, кв. 31) на 10 годин 00
хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 329/1023/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк».

- Зубарєва Тетяна Володимирівна (останнє відоме
місце проживання: 86302, Донецька обл., м. Кіров-
ське, м-н Гірницький, буд. 8, кв. 19) на 10 годин 00
хвилин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 329/1007/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк».

- Ярошенко Ольга Михайлівна (останнє відоме
місце проживання: 86300, Донецька обл., м. Кіров-
ське, вул. Гоголя, буд. 6, кв. 4) на 10 годин 00 хвилин
14.12.2015 р. для участі у розгляді справи 
№ 329/1074/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк».

Суддя Покопцева Д. О.

Печерський районний суд м. Києва викликає Луценко Н. Г.
як відповідача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Толочко А. П., Толочко Г. А. до Луценко Н. Г., третя
особа без самостійних вимог: КП УЖГ Печерського району
м. Києва «Печерськжитло», яке призначено на 16 грудня
2015 року о 10 годині 15 хвилин і відбудеться за адресою:
м. Київ, вул. М. Гайцана, б. 4, каб. 107, під головуванням
судді Писанець В. А.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення суду про причини неявки, справу буде
розглянуто за вашої відсутності на підставі наявних у ній до-
казів.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/10309/15-ц за позовом Трушка Анатолія Володи-
мировича до Трушко Любові Йосипівни про розірвання
шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10.12.2015 року о 09.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ко-
мунарів, 64, каб. 402, суддя Черткова Н. І., тел. 3-40-77.

Суд викликає як відповідача Трушко Любов Йоси-
півну. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача в судове засідання справа буде розглянута за
наявними матеріалами.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що по цивільній справі за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Дегтярьової Світлани Ми-
хайлівни про стягнення кредитної заборгованості
30.10.2015 року судом було ухвалено заочне рі-
шення, позовні вимоги задоволені повністю. Одно-
часно роз’яснюємо відповідачу, що заочне рішення
може бути переглянуто Білокуракинським районним
судом Луганської обл. шляхом подання відповідачем
заяви про перегляд заочного рішення до суду про-
тягом десяти днів з дня опублікування об’яви. 

Суддя Тімінський В. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області
повідомляє, що по цивільній справі за позовом ПАТ
«Універсал Банк» до Єремчука Вадима Анатолійовича,
Єремчук Ірини Вікторівни про стягнення кредитної за-
боргованості 16.10.2015 року судом було ухвалено за-
очне рішення, позовні вимоги задоволені повністю.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам, що заочне рі-
шення може бути переглянуто Білокуракинським район-
ним судом Луганської обл. шляхом подання
відповідачами заяви про перегляд заочного рішення до
суду протягом десяти днів з дня опублікування об’яви.

Суддя Полєно B. C.

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Копича Петра Васильовича в судове засідання
як відповідача у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в
особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб на здійснення ліквідації Славкіної М. А. до
Копича Петра Васильовича про стягнення заборгова-
ності, яке призначене на 21 грудня 2015 року об 11 год.
30 хв. і відбудеться за адресою: Київська область, м. Ва-
сильків, вул. Шевченка, 8, кім. 201, суддя Орда О. О.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без

поважних причин, воно буде проведено у вашу відсут-
ність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опубліку-
ванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/2229/15-ц за позовом Федорченка
Юрія Івановича до Коляди Ігоря Миколайовича про
визнання дійсним договору купівлі-продажу, ви-
знання права власності на транспортний засіб та
звільнення з-під арешту.

Судове засідання відбудеться 07.12.2015 року о
09.00 год. (резервна дата 14.12.2015 р. о 09.00 год.)
у залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Горького, 2.

Викликається Безверха Світлана Валеріївна, ос-
таннє місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Краківська,
буд. 20, кв. 2.

У випадку неявки третьої особи справу буде роз-
глянуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідачів: Хаджиогла Леоніда Костянтиновича, Кли-
менка Віталія Михайловича, Черноіванову Ірину Олексан-
дрівну, Севостьянова Сергія Леонідовича, Чекунову Світлану
Анатоліївну, Зарубіна Олександра Миколайовича, Бурлакова
Вадима Олександровича для участі в цивільних справах за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк», які відбудуться 7 грудня 2015 року
до Хаджиогла Леоніда Костянтиновича о 15.00 годині; Кли-
менка Віталія Михайловича о 15.10 годині; Черноіванової
Ірини Олександрівни о 15.20 годині; Севостьянова Сергія Лео-
нідовича о 15.30 годині; Чекунової Світлани Анатоліївни о
15.40 годині; Зарубіна Олександра Миколайовича о 15.50 го-
дині; Бурлакова Вадима Олександровича о 16.00 годині про
стягнення заборгованості за кредитним договором у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання справ.

У разі неявки суд розглядатиме справи без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Чернігівський районний суд в порядку частини 9 статті 74
ЦПК України викликає в судове засідання на 09.00 год. 09
грудня 2015 р. відповідача Руденок Валентина Вікторовича,
останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул. Шкаруби,
буд. 3, смт Михайло-Коцюбинське, Чернігівський район,
Чернігівська область по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Руденок Валентина Вікторовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться у приміщенні суду за адре-
сою: м.Чернігів, Чернігівська область, вул.Воровського, 4.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності ві-
домостей про причини неявки Руденок Валентина Вікторо-
вича вважати відповідача повідомленим належним чином,
або причину неявки буде визнано судом неповажною,
справу буде розглянуто без його участі на підставі наявних
в ній даних чи доказів. 

Суддя Хоменко Л. В.

Печерський районний суд м. Києва викликає ТОВ
«Компанія ЛІЛУ» та Сидоренка В.А. в якості відпові-
дачів в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом ТОВ «ЛР Глобус» до ТОВ «Компанія ЛІЛУ»,
Сидоренко В.А. про стягнення заборгованості, яке
призначено на 17 грудня 2015 року о 10 год. 00 хв.,
і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. М. Гайцана,
б. 4, каб. 107, під головуванням судді Писанець В. А.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення суду про
причини неявки, справу буде розглянуто за вашої
відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч.9 
ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення
про виклик відповідач вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 10.12.2015 року о 12 год. 45 хв. розглядати-
меться цивільна справа № 755/16834/15-ц за позо-
вом ПАТ «Банк Форум» до Кирєєвої Оксани
Валентинівни, Глазкової Ганни Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Кирєєва Оксана Валентинівна, останнє відоме
місце реєстрації: АР Крим, м. Севастополь, вул. Ге-
нерала Мельника, 9, кв. 69.

Глазкова Ганна Миколаївна, останнє відоме місце
реєстрації: АР Крим, м. Севастополь, вул. М. Воро-
нина, 38 — викликаються в судове засідання як від-
повідачі. 

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута
на підставі наявних у матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. №202.
Суддя Бартащук Л. П.

В провадженні Суворовського районного суду 
м. Одеси перебуває цивільна справа № 523/10565/15-ц
за позовом Мітрян Альбіни Олександрівни, Мітряна Вя-
чеслава Федоровича до Мирошник Олени, Мирошник
Алли Олександрівни, Мирошника Леоніда Олександро-
вича, Чепурної Лідії про визнання договору купівлі-про-
дажу нерухомого майна дійсним.

В судове засідання викликаються відповідачі: Мирош-
ник Олена, Мирошник Алла Олександрівна, Мирошник
Леонід Олександрович, Чепурна Лідія, які проживали за
адресою: м. Одеса, пр. Добровольського, б. 149/4, кв.
82.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Суворов-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засі-
дань № 21, 24.12.2015р. о 12.00 год.

В разі неявки відповідачів у судове засідання справа
буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя В. К. Кисельов

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів по
справі № 409/2502/15-ц за позовом ПАТ «Неос Банк»
до ТОВ «Харті», Мельника Павла Івановича, Філі-
пенка Дмитра Олександровича про стягнення забор-
гованості за договором про надання овердрафту.

Судове засідання відбудеться 08.12.2015 року о
08.30 год. (резервна дата 15.12.2015 р. о 08.30 год.)
у залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Горького, 2.

Викликаються: Мельник Павло Іванович, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ,
вул. А.Линьова, буд. 79-а, кв. 76, Філіпенко Дмитро
Олександрович, останнє місце реєстрації: Луганська
область, м. Луганськ, вул. А. Линьова, буд.79, кв. 49.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Печерський районний суд м. Києва викликає Олійника О. М. в якості
відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом Сегал
В. В. до Олійника В. М., третя особа: Служба у справах дітей Поділь-
ської районної у м. Києві адміністрації про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів, яке призначено на 10 грудня 2015 року о
17 годині 50 хвилин і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. М. Гайцана, 
б. 4, каб.107, під головуванням судді Писанець В. А.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних при-
чин або неповідомлення суду про причини неявки, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч.9 ст. 74 ЦПК України з
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про час та місце розгляду справи.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Правекс-банк» до Попова Олександра Володимировича, Попової
Ірини Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, викликає відповідачів Попова Олександра Володимировича, про-
живаючого за адресою: Київська обл., м. Узин, вул. Фрунзе, буд. 62,
кв. 41, та Попову Ірину Михайлівну, зареєстровану за адресою: Київ-
ська обл., м. Узин, вул. Фрунзе, буд. 62, кв. 41.

Судове засідання відбудеться 18 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв.,
в приміщенні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області
за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 
4 а, зал № 3, суддя Жарікова О. В.

В разі неявки відповідачів до суду справу буде розглянуто в їх від-
сутність.

Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє, що
в провадженні суду знаходиться цивільна справа № 204/6414/15-ц (провад-
ження № 2/204/2647/15) за позовом ПАТ «ПроКредит Банк» до Устяк Олек-
сандра Євгенійовича, Устяк Людмили Олексіївни про стягнення кредитної
заборгованості.

Відповідачі Устяк Олександр Євгенійович та Устяк Людмила Олексіївна
викликаються в судове засідання, яке відбудеться 10 грудня 2015 року о 13
годині 30 хвилин у приміщенні Красногвардійського районного суду м. Дніп-
ропетровська за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 77-б, ка-
бінет № 17.

Після опублікування оголошення в пресі відповідачі вважаються повідом-
леними про час і місце розгляду справи. У разі неявки Устяк Олександра Єв-
генійовича, Устяк Людмили Олексіївни справу буде розглянуто у їх відсутності.

Суддя В. В. Самсонова

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що слухання справи №686/15761/15-ц

за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Рудницької Т. В. про стягнення заборгованості за

кредитним договором відбудеться 8 грудня 2015 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні

Хмельницького міськрайонного суду: вул. Кам’янецька, 117, каб. 9.

Явка Рудницької Тетяни Володимирівни в судове засідання обов’язкова.
Суддя О. Л. Заворотна

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Дубровського Сергія Станіславовича, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. В. Терешкової, 13, у судове засідання по ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Дубровського Сергія Станіславовича про
стягнення заборгованості, яке призначене до слухання на 10.12.2015 року о 10 год. 30 хв. у
каб. № 213 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин розгляд справи буде проведено
за вашої відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Сегеда О. M.

З 18.11.2015 року вважати втраченим

паспорт громадянина України 

серії СН номер 177917 на ім’я 

Голов Олег Вячеславович, 

виданий Ватутінським РУГУ МВС 

України в м. Києві 27.06.1996 р.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до
Ролінського Володимира Миколайовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, викликається
на 18 грудня 2015 року о 09.00 годині до суду, каб. №8,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Пікалова Н. М.

Теплодарський міський суд Одеської області викликає
Федишова Вадима Володимировича, останнє відоме місце
проживання за адресою: Одеська область, м. Теплодар, вул.
Піонерна, 3, кв. 87, по цивільній справі № 516/204/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»
до Федишова Вадима Володимировича про стягнення за-
боргованості, розгляд якої відбудеться 9 грудня 2015 року
о 12.00 годині за адресою: м. Теплодар Одеської обл., вул.
Комунальна, 3 (суддя Мислива Л. М.).

Теплодарський міський суд пропонує відповідачу Феди-
шову В.В. подати заперечення на позов та докази, якими об-
ґрунтовуються заперечення.

У разі неявки в судове засідання справа може бути роз-
глянута за відсутності відповідача Федишова В.В.

До Олександрійського міськрайонного суду Кіро-
воградської області (Кіровоградська область, м. Олек-
сандрія, вул. Першотравнева, 30/а) у цивільній справі
№398/1518/15-ц, провадження №2/398/1190/15 за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, як відповідач на 18
грудня 2015 року о 14 годині в кабінет №9 (суддя Пет-
рова О. Ф.) викликається Зінченко Руслан Миколайо-
вич, остання відома адреса: м. Олександрія
Кіровоградської області, вул. Садова, буд. 56-а, кв.
913.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/7105/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Селіної
Юлії Марисівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судовий розгляд справи призначено на
7 грудня 2015 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Бер-
дянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409.
Суддя Парій О. В., тел. (06153) 4-70-63.

Суд викликає Селіну Юлію Марисівну як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа розгля-
датиметься за наявними матеріалами.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Поліщук
Світлану Валеріївну в судове засідання як відповідача у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до
Поліщук Світлани Валеріївни про стягнення заборгованості, яке призначене
на 23 грудня 2015 року о 10 год. 30 хв. і відбудеться за адресою: Київська
область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 201, суддя Орда О. О.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин,

воно буде проведено у вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук-
раїни з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Хо-
рольську Людмилу Володимирівну на судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Правекс Банк» до Хорольської Людмили Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду
Луганської області 07.12.2015р. о 14.00 год. за адресою: смт Марківка, пл.
Жовтнева, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. П. Чернік

У Подільському районному суді м. Києва 8 грудня 2015 року о 10

год. 40 хв. під головуванням судді Богінкевич C. M. буде розглядатись

цивільна справа №758/8791/15-ц за позовом Публічного акціонерного

товариства «Альфа-Банк» до Гораєвського Леоніда Юліксовича про

стягнення заборгованості.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання

обов’язкова.
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реклама. оголошення
Біловодський районний суд Луганської обл. ви-

кликає як відповідачів у судові засідання, для роз-
гляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:

На 04.12.15 року
Коврацький Назар Вікторович АКЦЕНТБАНК
Мухін Віталій Валерійович
Гюлалєв Джавад Абдулкеримович
Слабиш Дана Ігорівна
Рибалко Сергій Олександрович
Безлепкіна Людмила Миколаївна
Майдук Микола Петрович
Бородавка Віталій Миколайович
Христосов Сергій Васильович
На 08.12.15 року
Клещ Надія Олександрівна
Тютюнник Вiталiй Анатолiйович
Яровий Геннадій Миколайович
Говоруха Геннадій Анатолійович
Ярошенко Павло Іванович
Рідкозубов Андрій Олександрович
Тарасов Андрій Валерійович
Бондаренко Деніс Олександрович
На 09.12.15 року
Гузіков Олексій Вікторович
Хоршев Вячеслав Геннадійович
Авдєєва Марина Миколаївна

Суддя Карягіна В. А.

На 08.12.15 року
Сахно Микола Миколайович
Живага Алла Миколаївна
Переверзов Андрiй Юрiйович
Скрипка Ольга Володимирівна
Бучинська Лілія Валеріївна
Островський Іван Юрійович
Соколов Олексій Олександрович
Шацький Олександр Семенович
Жук Тимофій Іванович АКЦЕНТБАНК
Кондратенко Юлія Вікторівна
Янковський Biталiй Анатолiйович
Галов Ігор Вікторович
Рябинський Андрій Васильович
Перцев Леонiд Леонiдович
Удовенко Вiталiй Анатолійович
Ганєв Василь Сергійович
Ігумнов Анатолій Олександрович
Тарабановський Сергій Васильович
Величко Ростислав Володимирович
Енговатов Владислав Геннадійович
Купрін Дмитро Олександрович

Науменко Микола Афанасійович
Дяченко Раїса Сергіївна
Пятков Андрій Павлович
Крумздоров Сергій Іванович
Мазна (Погорелова) Лариса Василівна
Гилюк Олег Олександрович
Калашніков Віталій Віталійович
Медведєв Сергій Миколайович
Гуленко Сніжана Петрівна
Яхневський Микола Іванович
Рамазанов Борис Рамазанович
Одайник Олександр Володимирович
Вороніна Ганна Володимирівна
Кедров Юрій Сергійович
Ткаченко Костянтин Сергійович
Мельникова Катерина Сергіївна
Сулько Олександр Сергійович
Волинець Руслан Петрович
Муйдiнов Тимур Алiджанович
Кравченко Андрій Олександрович
Борисенко Олександр Миколайович
Сапронов Михайло Вікторович
Сидоренко Василь Іванович
Кацай Сергій Миколайович
Найденко Андрій Геннадійович
Хоменко Артем Вікторович
Свистунов Володимир Анатолійович
Фатєєв Євген Вікторович
Лисицький Михайло Михайлович
Шевченко Олександр Геннадійович
Кречетов Володимир Анатолійович
Череповський Микола Миколайович
Мурджикнелі Леван Олександрович
Книшова Юлія Вікторівна
Курамшин Сергiй Федорович
Котов Андрій Валерійович
Іваннікова Оксана Михайлівна
Вихров Олександр Миколайович
Бондар Володимир Єфимович
Токарєв Ігор Вікторович

Суддя Булгакова Г. М.

Судові засіданя відбудуться у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30.

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 повідом-
леними про час, день та місце проведення судового
засідання.

Прилуцьким міськрайонним судом викликається

до суду:

- Андреєв Сергій Георгійович (останнє відоме

місце проживання: 17500, Чернігівська обл., м. При-

луки, вул. Костянтинівська, буд. 199, корп. 3, кв. 26)

на 08 годину 20 хвилин 04.12.2015 р. для участі у

розгляді справи № 742/3522/15-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Циганко М. О.

Біловодським районним судом Луганської області

викликається до суду:

- Горбачова Інна Олександрівна (останнє відоме

місце проживання: 94800, Луганська обл., м. Свер-

дловськ. вул. Артема, буд. 30, кв. 1) на 14 годину 20

хвилин 04.12.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 408/3954/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Карягіна В. А.

Долинський районний суд Івано-Франківської області по-
відомляє, що 15 грудня 2015 року об 11:00 в приміщенні
суду за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115 Івано-Фран-
ківської області, відбудеться розгляд цивільної справи 
№ 343/1795/15-ц за позовною заявою ПАТ КБ « ПриватБанк»
до Органістого Р.А. про стягнення заборгованості.

У судове засідання викликають Органістого Романа Ада-
мовича, 18.05.1973 р.н., останнє відоме місце проживання:
смт Вигода, вул. Д. Галицького, буд. 30, кв. 9, Долинського
району Івано-Франківської області. Про причини неявки він
зобов’язаний повідомити суд. У разі неявки відповідача в
судове засідання без поважних причин справу буде розгля-
нуто за наявними в справі доказами без його участі.

Суддя Монташевич С. М. 

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті викликає як відповідача Брогарь Дмитра Володи-
мировича в судове засідання, яке відбудеться
10.12.2015 року о 10-00 годині у приміщенні Вознесен-
ського міськрайонного суду Миколаївської області за
адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вулиця
Кібрика, будинок 11, кабінет 18, в якому відбудеться
слухання цивільної справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Брогарь Дмитра Володимировича про стягнення забор-
гованості. У разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Висоцька Г. А.

Макарівський районний суд Київської області по-

відомляє, що 08.12.2015 о 12.30 год. у приміщенні

суду за адресою: 08000, смт Макарів, Київська обл.,

вул. Фрунзе, 35, буде слухатись цивільна справа за

позовом ТОВ ФК «Вектор Плюс» до Гіренко Ніни Ар-

хипівни про звернення стягнення на предмет іпо-

теки.

Суддя Косенко А. В.

Біловодським районним судом Луганської області ви-
кликається до суду:

- Ісаєвський Антон Іванович (останнє відоме місце про-
живання: 94800, Луганська обл., м. Свердловськ, кв-л 50
років Жовтня, буд.38, кв.33) на 10 годину 00 хвилин
28.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 408/4957/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Ільін Олександр Аркадійович (останнє відоме місце
проживання: 94700, Луганська обл., м. Ровеньки, кв. Га-
гаріна 29, кв. 3) на 11 годину 30 хвилин 28.12.2015 р.
для участі у розгляді справи № 408/5161/15-ц по суті за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Соболєв Є. О.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає як
відповідачів: Дацьківа Вадима Івановича, Косінського Олек-
сандра Францовича в судове засідання по справі 
№ 296/6589/15-ц, 2/296/2458/15 за позовом Сільськогоспо-
дарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лі-
щинське» до Дацьківа Вадима Івановича, Косінського
Олександра Францовича про стягнення заборгованості за
договором позики, яке відбудеться 17 грудня 2015 р. о 14
год. 20 хв. у приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний,
1, каб. 330.

В разі неявки в судове засідання відповідачів без поваж-
них причин справа буде розглянута у їхню відсутність на під-
ставі наявних доказів.

Суддя B. П. Маслак

Мартинов Володимир Геннадійович викликається до
Хмельницького міськрайонного суду (вул. Кам’янецька,
117, поверх 2, кабінет 2) у судове засідання на 7 грудня
2015 року о 17 годині 40 хвилин як відповідач, для су-
дового розгляду цивільної справи за позовом Бодарич-
Мартинової Людмили Броніславівни до Мартинова
Володимира Геннадійовича про розірвання шлюбу. У ви-
падку неявки відповідача судовий розгляд справи буде
проведено за його відсутності на підставі наявних в ма-
теріалах справи доказів. В разі неможливості явки на
вказану дату за вказаною адресою відповідач зобов’яза-
ний повідомити суд про причини неявки.

Суддя О. В. Козак

Біловодським районним судом Луганської області викликаються до суду:
- Корнєв Сергій Вікторович (останнє відоме місце проживання: 94700, Луганська обл.,

м. Ровеньки, кв. Гагаріна, буд. 7, кв. 59) на 08 годину 00 хвилин 18.12.2015 р. для участі
у розгляді справи № 408/5178/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Окишор Світлана Вікторівна (останнє відоме місце проживання: 94800, Луганська
обл., м. Свердловськ, кв. Прол. Донбасу, буд. 31, кв. 14) на 08 годину 00 хвилин
18.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 408/3930/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

- Панов Олександр В’ячеславович (останнє відоме місце проживання: 94800, Луган-
ська обл., м. Свердловськ, вул. Донецька, буд. 60) на 08 годину 00 хвилин 18.12.2015 р.
для участі у розгляді справи № 408/3941/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Шевченко Оксана Вадимівна (останнє відоме місце проживання: 94806, Луганська
обл., м. Свердловськ, вул. Бережного, буд. 86) на 08 годину 00 хвилин 18.12.2015 р. для
участі у розгляді справи № 408/3855/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Минько Володимир Юрійович (останнє відоме місце проживання: 94810, Луганська
обл., м. Свердловськ, вул. Гвардійська, буд. 60) на 08 годину 00 хвилин 18.12.2015 р.
для участі у розгляді справи № 408/3857/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Федоров Юрій Анатолійович (останнє відоме місце проживання: 94800, Луганська
обл., м. Червонопартизанськ, кв. Ворошилова, буд. 6/21) на 08 годину 00 хвилин
18.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 408/3956/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк».

- Живага Алла Миколаївна (останнє відоме місце проживання: 94853, Луганська обл.,
смт Шахтарське, вул. Лермонтова, буд.11, кв.62) на 08 годину 00 хвилин 18.12.2015 р.
для участі у розгляді справи № 408/4926/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Булгакова Г. В.

Чернігівським районним судом Запорізької області викликається до суду:
- Овакімян Серьожа Левікович (останнє відоме місце проживання: 86300, До-

нецька обл., м. Кіровське, мкр-н Гірняцький, буд. 17, кв. 42) на 14 годин 30 хвилин
14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 329/938/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

- Наджога Антон Сергійович (останнє відоме місце проживання: 86300, Донецька
обл., м. Кіровське, вул. 40 років Жовтня буд. 58, кв. 1) на 14 годин 45 хвилин
14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 329/939/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

- Самсонова Тамара Валеріївна (останнє відоме місце проживання: 86300, До-
нецька обл., м. Кіровське, вул. Гастелло, буд. 77) на 15 годин 00 хвилин 14.12.2015 р.
для участі у розгляді справи № 329/952/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

- Максимов Володимир Васильович (останнє відоме місце проживання: 86302,
Донецька обл., м. Кіровське, м-н. Гірницький, буд. 10, кв. 53) на 15 годин 15 хвилин
14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 329/954/15-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк».

- Прокопенко Наталя Володимирівна (останнє відоме місце проживання: 86300,
Донецька обл., м. Кіровське, кв-л. Молодіжний, буд. 10, кв. 2) на 15 годин 30 хви-
лин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 329/937/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Кондаков Дмитро Олександрович (останнє відоме місце проживання: 86300,
Донецька обл., м. Кіровське, вул. Панфіловців, буд. 30, кв. 22) на 15 годин 45 хви-
лин 14.12.2015 р. для участі у розгляді справи № 329/951/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Глянь С. І.

Сватівський районний суд Луганської обл. викликає
відповідача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться

08.12.2015 року
11:00 Ісаков Олег Володимирович (цивільна справа

426/4953/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд роз-

глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України. 

Суддя Река А. С.

Троїцький  районний суд Луганської обл. викликає від-
повідачів за позовами ПАТ КБ “ПриватБанк” про стяг-
нення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:

04.12.2015 року
12:00 Ковальов Дмитро Володимирович (цивільна

справа 433/2643/15-ц)
12:00 Путиля Віталій  Іванович (цивільна справа

433/2771/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд роз-

глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України. 

Суддя Суський О. І.

Публічне акціонерне товариство 

«МАРФІН БАНК»

оголошує тендер на закупівлю системи 

зберігання даних HP 3PAR.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті:

www.marfinbank.ua

Чорноморсько-Азовське виробничо-
експлуатаційне управління морських шляхів

повідомляє про втрату суднових документів 
портового катера «Буревестник 2» - «Свідоцтво 

про право власності на судно» за СЕ №00229 
та «Свідоцтво про право плавання під державним
прапором України (Судновий патент)» РА №00229,

промірного бота «Гідрограф-18» - 
«Судновий білет» СБ №14511, промірного бота

«Гідрограф-22» - «Судновий білет» СБ №022372.
На підставі цього документи вважати недійсними.

Великобагачанський районний суд Полтавської
області викликає як відповідача Ляшенка Сергія Во-
лодимировича по цивільній справі № 525/1258/15-ц
за позовом Ляшенко Л. І., Ляшенка В. М. до Ляшенка
С.В. про визначення розміру часток у квартирі та ви-
знання права власності на них, у судове засідання,
яке відбудеться 14 грудня 2015 року о 15 год. 30 хв.
у приміщенні суду за адресою: сел. Велика Багачка
Полтавської області, вул. Шевченка, 69.

У разі неявки в судове засідання відповідача
справа може бути розглянута за його відсутності. 

Суддя Н. В. Лисенко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Правекс-Банк» до Самарської Тетяни Олек-
сандрівни, Вербенка Андрія Івановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі: Самарська Т. О., Вербенко А. І. викликаються
на 11 грудня 2015 року о 09.30 годині до суду, 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 у їхню відсутність. 

Суддя Ткачова С. М.

Деснянський районний суд м. Києва

викликає як відповідача Коне Якуба в су-

дове засідання, що призначено на 15

грудня 2015 року о 12 годині 30 хвилин

по цивільній справі за позовом Коне

Ірини Володимирівни до Коне Якуба про

розірвання шлюбу (кабінет № 35, 

пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Іллінецький районний суд Вінницької об-
ласті викликає Матюху Олександра Олексан-
дровича, останнє відоме місце проживання:
село Борозенське, вул. Жовтнева, 13 Берис-
лавського району Херсонської області, у су-
дове засідання по цивільній справі Матюхи
Наталії Вікторівни до Матюхи Олександра
Олександровича про стягнення аліментів на
утримання дитини.

Судове засідання призначено на 09 год. 00
хв. 28 січня 2016 року в залі засідань Іллі-
нецького районного суду Вінницької області.

В разі неявки в судове засідання справу
буде розглянуто за його відсутності.

Суддя М. В. Шелюховський

Савранський районний суд Одеської
області (смт Саврань, вул. Ген. Карначова,
5) викликає на 10 годину 17 грудня 2015
року Полєва Віктора Володимировича 
як відповідача по цивільній справі 
№ 512/842/15-ц за позовом Янкової Світ-
лани Миколаївни про визнання таким, що
втратив право користування житловим
будинком та зняття його з реєстраційного
обліку.

У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя В. А. Лепеха

Бородянський районний суд Київської
області по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства
«Київобленерго» до Голуб Анни Іванівни
про відшкодування збитків викликає до
суду (адреса: Київська область, смт Боро-
дянка, вул. Леніна, 315) Голуб Анну Іва-
нівну, яка проживає за останньою
відомою адресою: вул. Маковських, 13, 
с. Красний Ріг, Бородянський район, Ки-
ївська область, 07812, як відповідача на
8 грудня 2015 року о 14 годині 15 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута
за вашої відсутності.

Суддя Д. Унятицький

Згідно з наказом Фонду державного
майна України № 2 від 08.01.2014 р.
«Щодо прийняття рішення про припи-
нення (реорганізації) державного підпри-
ємства «Запорізький титано-магнієвий
комбінат» (ідентифікаційний код
00194731, адреса: 69600, м. Запоріжжя,
вул. Теплична, 18), як юридичної особи,
шляхом приєднання до Товариства з об-
меженою відповідальністю «Запорізький
титано-магнієвий комбінат» повідом-
ляємо, що 29 жовтня 2015 року внесено
запис № 11031120029028521 про прове-
дення державної реєстрації припинення
юридичної особи Державне підприємство
«Запорізький титано-магнієвий комбі-
нат».
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Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Петрова
Олександра Анатолійовича по справі № 433/1813/15-ц
за позовом Петрової Світлани Григорівни до Петрова
Олександра Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Засідання відбудеться 10 грудня 2015 року о 09
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Кремінський районний суд Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, м. Кре-
мінна, вул. Тітова, 5, викликає Назаренко Юлію Іва-
нівну та Рябініна Валентина Івановича як
обвинувачених у судове засідання по кримінальному
провадженню № 414/1899/15-к, провадження 
№1-кп/414/176/2015 стосовно Назаренко Юлії Іва-
нівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених
за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 10 грудня
2015 року о 09 годині 00 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

До Олександрійського міськрайонного суду Кіро-
воградської області (Кіровоградська область, 
м. Олександрія, вул. Першотравнева, 30/а) у цивіль-
ній справі № 398/139/15-ц (провадження 
№ 2/398/735/15 за позовом ПАТ «Дельта Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
як відповідач на 8 грудня 2015 року о 14 годині 00
хвилин у кабінет №9 (суддя Петрова О. Ф.) викли-
кається Максимкіна Тетяна Яківна, остання відома
адреса відповідача: с. Долинське Олександрій-
ського району Кіровоградської області, вул. Го-
робця, буд. 108.

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає уповноваженого представника
Ленінської районної ради м. Луганськ, уповноваженого
представника Ленінської міської ради м. Луганськ в судове
засідання по цивільній справі № 426/2386/15-ц за позовом
Рябоконь Олександра Федотовича до Ленінської районної
ради у м. Луганську, Луганської міської ради про визначення
додаткового строку для прийняття спадщини, що відбу-
деться 7 грудня 2015 року о 09.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. С. Река

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів: Дендерес Інну Леонідівну, Дендерес
Михайла Володимировича, Титову Олену Леонідівну, для
участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Банк Форум»,
яка відбудеться 9 грудня 2015 року о 08.30 годині про
стягнення заборгованості за кредитним договором, у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідачів: Васіна Дениса Вікторовича, Корчан Антоніну
Пилипівну, для участі в цивільних справах за позовом ПАТ
«Дельта Банк», які відбудуться 8 грудня 2015 року до Васіна
Дениса Вікторовича о 15.00 годині; Корчан Антоніни Пили-
півни о 15.10 годині про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 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.

Суддя В. А. Карягіна

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Вотко Ве-
роніку Михайлівну по справі № 433/2388/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «БМ
БАНК» до Вотко Вероніки Михайлівни про стягнення
заборгованості.

Засідання відбудеться 7 грудня 2015 року о 14
год. 20 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Бєлоусова
Олександра Юрійовича, Бєлоусову Аллу Олексіївну
по справі № 433/2192/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «БМ БАНК» до Бєлоусова
Олександра Юрійовича, Бєлоусової Алли Олексіївни
про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 7 грудня 2015 року о 14
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
викликає Ямін Шеріфа Саїда Мішеля як відповідача у ци-
вільній справі № 559/2465/15-ц за позовною заявою
Чучак Олени Миколаївни, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог на предмет спору: Орган опіки та пік-
лування Дубенської міської ради до Ямін Шеріфа Саїда
Мішеля про розірвання шлюбу, яке відбудеться 11
грудня 2015 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Дубен-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Дубно, вул.
Д. Галицького, 22, Рівненської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута у його відсутності на підставі наявних
доказів.

Суддя Лопухович А. О.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Ліхтанської Н. П. знаходяться цивільні справи за позовом
Рудікової Янусі Іванівни до Рудікова Владислава Леонідо-
вича, Рудікова Дмитра Леонідовича, третьої особи: Курта
Станіслава Євгеновича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням. Судовий
розгляд справи призначено на 09 годину 00 хвилин 22
грудня 2015 року в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 502. Суд викликає як відповідачів:
Рудікова Владислава Леонідовича, Рудікова Дмитра Леоні-
довича. У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута
за наявними в ній матеріалами.

Оксановська Віта Миколаївна, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, бульв. Кольцова, буд. 17, кв. 189,
викликається до Святошинського районного суду 
м. Києва як відповідач в цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»
до Кона Андрія Володимировича, Кона Сергія Володи-
мировича, Оксановської Віти Миколаївни про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться об 11 го-
дині 00 хвилин 16 грудня 2015 року в приміщенні суду
за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 7. У разі
неявки відповідача до суду справу буде вирішено на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Миколаєць І. Ю.

Черняхівський районний суд викликає Голобокова
Олександра Миколайовича, місце реєстрації неві-
доме, як відповідача по справі за позовом Голобо-
кової Наталії Андріївни до Голобокова Олександра
Миколайовича з участю третьої особи Якимчука
Юрія Валентиновича про оспорювання батьківства.
Засідання відбудеться о 10 годині 00 хвилин 18
грудня 2015 року за адресою: вул. Червоноармій-
ська, 1, смт Черняхів Житомирської області.

У разі неявки відповідача без повідомлення при-
чин неявки, справу буде розглянуто у його відсут-
ність.

Суддя Н. Є. Слободенюк

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Стах Ярослава Осиповича в судове засідання
як відповідача у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «КредоБанк» до Стах
Ярослава Осиповича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 00 хв.
17.12.2015 р. у приміщенні суду за адресою: 
м. Сколе, вул. Д. Галицького,8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Стах Ярослава Оси-
повича справу буде розглянуто у його відсутності на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Подільський районний суд м. Києва викликає Тан
Хао, що проживає за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе,
127, кв. 264, як відповідача по справі 
№ 758/11476/15-ц за позовом Тан Ольги Євгенівни
до Тан Хао про розірвання шлюбу.

Засідання призначено на 16 грудня 2015 року о
14.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14-б,
каб. 7, під головуванням судді Г. Б. Супрун.

З опублікуванням оголошення про виклик до суду
відповідач вважається повідомленим про день, час
та місце розгляду справи і в разі неявки до суду
справа може бути розглянута за його відсутності.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Степаненко Наталію Костянтинівну, останнє
відоме місце проживання: м. Житомир, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі
(№296/10418/15-ц) за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Степаненко Наталії Костянтинівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 20 хв. 10
грудня 2015 року у приміщенні Корольовського ра -
йонного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир,
майдан Соборний, 1, каб. 208. 

Суддя Адамович О. Й.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Юдіна С. Г.) викликає в судове засі-
дання відповідача Яковлєву Тетяну Вікторівну, Яковлєва
Ігоря Вікторовича у справі за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Порше Мобіліті» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором та
відшкодування збитків.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Артема,
буд. 154 В, кв. 8, м. Донецьк, Донецька область. Судове
засідання призначене на 10 грудня 2015 р. о 10.00 год.
за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб.
205. У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.)
викликає у судове засідання у якості відповідача
Усова Валерія Леонідовича по справі № 522/19299/15-ц
за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до Усова Валерія
Леонідовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.12.2015 року о
14:40 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за її відсутності.

Жашківський районний суд Черкаської області
повідомляє відповідача Козловську Юлію Юріївну,
28.04.1988 року народження, зареєстровану по вул.
Гагаріна, 4, с. Вільшанка Жашківського району Чер-
каської області, про винесення 22 жовтня 2015 року
рішення суду у справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача у десятиденний строк
після опублікування оголошення в Жашківський
районний суд Черкаської області для отримання
копії рішення, рішення буде вважатися таким, що на-
брало законної сили.

Голова суду М. О. Первак

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького,
20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Ак-
цент-Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідач Лопатіна Ірина Анатоліївна виклика-
ється на 18 грудня 2015 року о 08-00 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність. 

Суддя Хмельова С. М.

Приморський районний суд міста Одеси повідом-
ляє, що 11 січня 2016 р. о 09 годині 45 хвилин в залі
засідань № 221 в приміщенні суду за адресою: місто
Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гімешлі
Дениса Петровича про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевказаний час виклика-
ється відповідач — Гімешлі Денис Петрович. В разі
його неявки в судове засідання позов може бути
розглянутий за його відсутністю та на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Носикова Володимира Володимировича як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/409/1968/15-ц за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 25.01.2016 року о 9 год. 20 хв. в приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білоку-
ракине, пл. Горького, 2, тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вва-
жається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст.169 ЦПК України. 

Суддя В. В.Тімінський

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
як відповідача Верьовкіну Ірину Миколаївну, Дроб-
ницю Романа Андрійовича по цивільній справі 
№ 2/756/4648/15 за позовом ПАТ «Універсал Банк»
до Верьовкіної Ірини Миколаївни, Дробниці Романа
Андрійовича про стягнення боргу, у судове засі-
дання на 14 грудня 2015 р. о 15.00 год. Адреса
суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2 Є, кaб. №27, суддя
Луценко О. М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за Вашої відсутності за наявними у справі доказами
відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Смоляка Андрія Юрійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Смоляк Андрій Юрійович, що мешкає за
адресою: 86391, м. Жданівка Донецької області, вул. Толбухіна,
36, викликається на 10.30 годину 16 грудня 2015 року до суду,
каб. № 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Ткаченка Анатолія Анатолійовича по ци-
вільній справі №2/756/4752/15р. за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Пулвер
Україна» до Ткаченка Анатолія Анатолійовича про
стягнення заборгованості, розгляд якої призначено
на 18.01.2016 р. на 16:00 год. Адреса суду: м. Київ,
вул. Тимошенка, 2 Є, каб. №27, суддя Богдан О. О. У
разі неявки, справу буде розглянуто у відсутності
відповідача.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Пономаренко Олену Олександрівну, м. Луганськ, кв.
Мирний, 20\31, як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 2/409/1963/15-ц за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 25.01.2016 року о 9 год. 40 хв. в приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Горького, 2, тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце
проведення судового засідання.

У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої участі
на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя В. В.Тімінський

Суддя Дніпровського районного суду м. Херсона
Гордимов А. В. повідомляє про слухання цивільної
справи за позовною заявою ПАТ «Райффайзен банк
Аваль» до Вернигор Д. А., Вернигор Н. О., Чікіна В. Г.
про дострокове стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 08.12.2015 року о 10-00 годині за адресою: м.
Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 602, та викли-
кає до суду: Чікіна Василя Геннадійовича, 22.02.1971
р. н. У разі неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглядатися у Вашу відсутність.

Суддя А. В. Гордимов

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Азарова Віктора Вікторовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Азаров Віктор Вікторович, що мешкає за
адресою: 86420, м. Єнакієве Донецької області, вул. Шахтна, 23,
викликається на 10.00 годину 16 грудня 2015 року до суду, каб.
№ 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко 

Підозрюваний Якубовський Едуард Миколайович,
що проживає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Артема, 80, на підставі ст.ст.297-5, 133,
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 10 грудня
2015 року до каб. 518 другого СВ СУ прокуратури
Донецької області, до начальника другого СВ СУ
прокуратури Донецької області Теліуса В.В., за ад-
ресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Універ-
ситетська, буд.6, для допиту Вас у кримінальному
провадженні №42015050000000629 за ч. 1 ст. 258-3
КК України.

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Отрошка Ярослава Анатолійовича, 06.02.1989
р.н., як відповідача у цивільній справі за позовом При-
ватного акціонерного товариства «Київський страховий
дім» до Гамзатової Аліни Анатоліївни, Отрошка Ярослава
Анатолійовича про стягнення страхового відшкодування
в порядку регресу. 

Розгляд справи призначено на 4 грудня 2015 року о
10 год. 00 хв. та 10 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв., яке
відбудеться в приміщенні суду за адресою: 07400, Київ-
ська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 208. 

В разі вашої неявки, справу буде розглянуто за наяв-
ними матеріалами справи.

Суддя Пухна О. М. 

До уваги пайовиків незавершеного будівниц-
тва ТОВ «Три кита ЛТД» за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Глибока, 24.  У зв’язку з початком робіт
по завершенню будівництва багатоквартирного жит-
лового будинку з вбудованими приміщеннями гро-
мадського призначення по вул. Глибока, 24 у 
м. Тернополі, просимо пайовиків з’явитися за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Глибока, 24, 7 грудня 2015
року о 10.00 год. для укладання договору пайової
участі або отримання компенсації. Детальна інфор-
мація за тел.: 098-638-68-69, голова кооперативу ОК
ЖБК «Глибока 24» — Гончар Тамара Григорівна.

Печерський районний суд м. Києва викликає Кур-
ченка Сергія Володимировича у судове засідання у
справі за позовом Конзеля Миколи Олеговича до ТОВ
«Східно-Європейська паливно-енергетична компанія»,
Курченка Сергія Володимировича про відшкодування
збитків, яке призначено на 22.12.2015 о 14-30 год. і від-
будеться за адресою: м. Київ, вул. Гайцана, 4, каб. 306,
суддя Литвинова І. В. 

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без

поважних причин або неповідомлення суд про причини
неявки, справу буде розглянуто у Вашу відсутність на
підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Суддя І. В. Литвинова

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Банк Форум» до Долженка Ігоря
Володимировича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором № 0328/08/19-Z від 25 січня 2008 року.

Відповідач Долженко Ігор Володимирович викликається
на 4 грудня 2015 року о 09.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет №15, для участі у розгляді
справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття він повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність. 

Суддя Здоровиця О. В.



www.ukurier.gov.ua УРЯДОВий КУР’єР16

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

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

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008,  Київ,  вул. Садова,  1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,  
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,

п’ятницю та суботу
Зам. № 44806. Тираж 25552

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,  

04073,  Київ,  вул. Марка Вовчка,  12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

пОГОДА НА ЗАВтрА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 2 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +2    -3      +2    -3
Житомирська +2    -3      +2    -3
Чернігівська +2    -3      +2    -3
Сумська +2    -3      +2    -3
Закарпатська +2    -3      +3    +8
Рівненська +2    -3      +2    -3
Львівська +2    -3         0    +5
Івано-Франківська +2    -3         0    +5
Волинська +2    -3         0    +5
Хмельницька +2    -3      +2    -3
Чернівецька +2    -3         0    +5
Тернопільська +2    -3       -1    +4
Вінницька +2    -3         0    +5

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3      +2     -3
Кіровоградська +2      -3      +2     -3
Полтавська +2      -3      +2     -3
Дніпропетровська +2      -3      +2     -3
Одеська -1     +4      +3    +8
Миколаївська -1     +4      +3    +8
Херсонська -1     +4      +1    +6
Запорізька -1     +4      -1    +4
Харківська +2      -3      +2     -3
Донецька +2      -3      +2     -3
Луганська +2      -3      +2     -3
Крим 0     +5      +3    +8
Київ 0      -2        0    +2

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

НА КОРИСТЬ БОКСУ? Ця по-
разка 39-річного українського бок-
сера є лише четвертою  за усю йо-
го кар’єру і першою за останні 11
років. Однак сталося так як стало-
ся. На очах у мільйонів  Володи-
мир Кличко одноголосним рішен-
ням суддів поступився британцеві
Тайсону Ф’юрі, втративши титули
чемпіона світу за версіями IBF,
WBA, WBО, IBO і журналу «Ринг».

Час нестримний. Хоча іноді зда-
ється, що честолюбні дублери та-
ки приходять зарано. На прес-кон-
ференції команда українця під-
твердила, що в контракті прописа-
ний пункт про реванш. А Ф’юрі, ко-
ли журналісти запитали його про
можливий об’єднувальний поєди-
нок з володарем титулу WBC
Деонтеєм Вайлдером, висловив
думку, що  спершу має відбутися
другий вихід на ринг проти Клич-
ка: «Якщо Деонтей хоче отримати
об’єднувальний бій, то йому слід
почекати. У Володимира є ще
другий раунд…».

Чи скористається наш  чемпіон
цим правом, дізнаємося вже на-
ступного року, однак те, що зро-
бив видатний спортсмен  Володи-
мир  Кличко за свою кар’єру для
України  заслуговує на повагу без
застережень.

фОтОфАКт

Поштовики
відновлюють послуги

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ЗВ’ЯЗОК. У Сумах на вулиці Супруна, 9 гостинно розчинило двері
поштове відділення Сумської дирекції УДППЗ «Укрпошта». Свого ча-
су тут працювали зв’язківці, однак через непорозуміння з місцевою
владою стосовно орендної плати приміщення простоювало майже 3
роки. 

Як сказав Сумський міський голова Олександр Лисенко, нарешті
вдалося зрушити з місця розв’язання складного питання, яке завда-
вало значних незручностей городянам. Адже місцевим жителям до-
водилося їздити до центру міста, аби зробити грошовий переказ, від-
правити телеграму, сплатити за одержані комунальні послуги тощо.
Зараз міська влада налаштована на тісну і результативну співпрацю
зі зв’язківцями.

Це прагнення підтримує головний поштовик Сумщини Микола Ско-
морох. За його словами, доки завершуються судові позови і з’ясуван-
ня, дирекція інтенсивно готує до відкриття ще одне відділення за ад-
ресою: вулиця Харківська, 24. Тамтешній мікрорайон — один з гус-
тонаселених, тому потреба в  послугах поштовиків особливо гостра.

Поліцейський шукає
сліди князя Ігоря

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

ВЧИНОК. Монети часів Абдуллах-хана, що чеканили в 1363-1368
роках, срібні монети 17-18 століть, монети часів російських царів
Миколи І, Олександра ІІ, Петра І, кулі часів козацтва, наперстки, пер-
сні, кільця, старовинні замки та ключі, кінська збруя, а також пред-
мети побуту, — таку колекцію назбирав капітан поліції — інспектор
чергової частини рубіжненського відділу поліції на Луганщині Андрій
Шеремет, бо багато років захоплюється вивченням історії рідного
краю та археологією. 

«Читав довідники, вивчав книги місцевих краєзнавців, власноруч
робив карти та брав участь у розкопках. Усі знахідки виявлені на
території Рубіжного та Кремінського лісництва, у місцях, де не за-
боронено законом проводити дослідження, — розповідає Андрій
Шеремет. І додає: «Маю намір знайти сліди битви між воїнством Ки-
ївського князя Ігоря та половцями, що за твердженнями деяких кра-
єзнавців сталася в околицях Рубіжного». 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

На футбольних полях
України відбулися іг-

ри 16-го туру чемпіонату
України серед команд
Прем’єр-ліги. В одному з
центральних матчів оде-
ський «Чорноморець» дав
бій київському «Динамо»
у засніженій українській
столиці. Двобої киян з
одеситами протягом ос-
танніх років завжди ціка-
вили вболівальників з ог-
ляду на високі амбіції
обох колективів у чемпіо-
наті України. Однак цього
розіграшу «моряки» пе-
ребувають на стадії пере-
будови і як наслідок — на
передостанньому щаблі
турнірної таблиці. 

Саме тому перший тайм
звітної зустрічі пройшов,
як і передбачалося, за со-
лідної гральної та терито-

ріальної переваги дина-
мівців. Можливо, підопіч-
ні Сергія Реброва були б
гострішими під час побу-
дови власних атак, але
перший сніг і слизький га-
зон внесли корективи.

Головний тренер «Ди-
намо» дав змогу проявити
себе кільком футболістам,
які мають недостатньо
гральної практики, —
Рибці, Петровичу, Мака-
ренкові та Буяльському.
Водночас у «Чорноморця»
на поле не вийшов вихо-
ванець київського клубу
Калитвинцев. 

Одесити активно захи-
щалися і намагалися не
залишати вільного про-
стору на власній половині
поля. Тому перший удар
«Динамо» у ворота гостей
відбувся лише на 43-й
хвилині. Щоправда, за-
кінчився голом: Сілва за-
пустив Ярмоленка до

штрафного майданчика
суперників, а його про-
стріл з кількох метрів
замкнув Гонсалес.

Не встигли команди від-
новити гру після перерви,
як кияни заробили право
на пробиття 11-метрового
удару. Арбітр вказав на
точку після того, як Петь-
ко сфолив у власних воло-
діннях проти Ярмоленка.
Сам постраждалий і реа-
лізував вирок, забивши
свій сьомий гол у ниніш-
ньому чемпіонаті.

А наприкінці зустрічі
«моряки» скористалися
помилкою голкіпера «Ди-
намо», який відбив м’яч
перед собою після удару
Коркішка. Ковальцеві ні-
чого не залишалося, як
поцілити — 2:1, і кияни не
дають змоги «Шахтаре-
ві», який майже без опору
відібрав три очки у «Го-
верли», відірватися у тур-
нірній таблиці.  

Щодо інших поєдинків,
то «Карпати» у Львові
легко впоралися з «Олім-
піком», забивши у ворота
донеччан чотири голи;
«Зоря» здобула вольову
перемогу над дніпродзер-
жинською «Сталлю»;
«Металіст» у матчі, який
ледь не було зірвано че-
рез можливий бойкот ко-
манди, зазнав чергової
поразки. Безвиграшна се-
рія харків’ян становить
вже 14 матчів. А запорізь-
кий «Металург» у матчі
проти «Волині» представ-
ляли молоді вихованці

академії. Підопічні Віта-
лія Кварцяного відразу
пішли в атаку і забивали в
середньому по голу щоде-
сять хвилин. Команда
Анатолія Чанцева зуміла
засмутити суперника ли-
ше одного разу — в дода-
ний час.

Як відомо, базовою да-
тою перенесеного через
проведення місцевих 
виборів 12-го туру чем-
піонату України з футбо-
лу визначено 5 грудня.
Далі — футбольне міжсе-
зоння, за яке команди ма-
ють попрацювати над по-
милками. 

Сніг замітає футбольні огріхи
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Від зимового міжсезоння команди відділяє лише
перенесений тур

ТАБЛО «УК»
Динамо — Чорноморець — 2:1
Голи: Гонсалес (43), Ярмоленко
(47, пен.)  — Ковалець (87)
Карпати —  Олімпік — 4:1
Голи: Кожанов (16, пен.), Чачуа
(20), Худоб’як (76), Кльоц (89) —
Матяж (27)
Зоря — Сталь — 2:1
Голи: Кравченко (57, автогол), Буд-
ківський (63) — Кулач (12)
Олександрія — Металіст — 2:0 
Голи: Пономар (60), Микицей
(90+4).
Говерла — Шахтар — 1:6
Голи: Хльобас (16) — Ракицький
(9), Тайсон (28), Марлос (30), Фер-
рейра (34), Тейшейра (67, 73, пен.)
Волинь — Металург — 9:1 
Голи: Козьбан (1), Кобахідзе (4,
23), Матей (7, пен.), Шарпар (36,
пен., 58, 82), Герасим’юк (44), Ма-
тей (54, пен.) — Ігнатенко (90+2)
Матч «Дніпро» — «Ворскла» від-
бувся учора. 

ЗНОВУ БЕЗ УБОЛІВАЛЬНИКІВ

Черговий вердикт від УЄФА
Контрольно-етичний дисциплінарний комітет УЄФА ухвалив

кілька рішень із приводу порушень правил безпеки та порядку
на матчі кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2016 ро-
ку між національними збірними України та Іспанії, що відбувся
12 жовтня 2015 року на НСК «Олімпійський» у Києві.

Згідно з рішеннями дисциплінарного органу, ФФУ повинна
провести наступний домашній матч у змаганнях під егідою
УЄФА за зачиненими дверима.

Крім того, національна асоціація зобов’язана сплатити
штраф за порушення, зафіксовані протягом матчу, обсягом
97 тисяч євро.

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
m

irr
or

.c
o.

uk


