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Чи можливий 
тарифний компроміс?

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:

Дніпро 
відкриває навігацію 

ТРАНСПОРТ. Міністерство інфраструктури розпочинає наві-
гацію на деяких судноплавних гідротехнічних спорудах і вну-
трішніх водних шляхах річки Дніпро майже на три тижні раніше 
від звичайного терміну.

Крім погодних умов, дострокове відкриття навігації стало мож-
ливим завдяки оперативному виконанню державним підприєм-
ством «Укрводшлях» відповідних міжнавігаційних робіт з техніч-
ного обслуговування та ремонту судноплавних гідротехнічних 
споруд на Дніпрі, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Навігація на Дніпрі розпочалася з 8:00 16 лютого на ділянці 
від Херсона до Каховської ГЕС (Каховський шлюз), 17 лютого 
її буде відкрито на ділянці від Каховської до Дніпровської ГЕС, 
18 лютого — на ділянці від Дніпровської до Дніпродзержинської 
ГЕС (Дніпродзержинський шлюз), 10—11 березня — на двох 
ділянках від Дніпродзержинської до Кременчуцької ГЕС і від 
Кременчуцької до Канівської ГЕС (Кременчуцький і Канівський 
шлюзи), 16 березня — на ділянці від Канівської до Київської 
ГЕС (Київський шлюз).

ЦИФРА ДНЯ

1,5%    
становило, за даними Держстату, 

зростання ВВП у ІV кварталі 2015 р. 
порівняно з попереднім кварталом 

(із урахуванням сезонного фактора) 

«Це не просто 
реформа передачі 

повноважень, а новий 
підхід до розвитку 

регіонів, коли місцева 
громада сама вирішує, 

як розпоряджатися 
коштами».

ОРІЄНТИРДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Указ Президента України 
«Про затвердження Річної 
національної програми 
співробітництва Україна — 
НАТО на 2016 рік»

За рахунок яких коштів 
Тячівська міська та 
Вільховецька об’єднані 
громади планують 
здійснювати місцеві проекти?

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства про мету децентралізації  

ОБГОВОРЕННЯ. Загроза 15-відсоткового подорожчання 
у березні залізничних вантажних перевезень спричинила 
шквал критики промисловців

«У коаліцію об’єднувалися 
не заради посад, а заради принципів»
АКТУАЛЬНО. У своїй заяві Президент Петро Порошенко закликав парламентські фракції 
визначитися із засадами роботи уряду 

Дорогі співвітчизники! 
За два роки після пере-

моги Революції Гідності наша 
країна зробила серйозні і впев-
нені кроки на шляху європей-

ської інтеграції. Ми розпочали 
низку надзвичайно важливих і 
дуже складних реформ. Та лю-
ди вимагають більшого. Оче-
видно, що і суспільство, і вла-

да не задоволені темпами змін. 
Очевидно, що нам треба при-
скорити позитивні перетворен-
ня, відкрити друге дихання у 
проведенні реформ. Очевидно, 

що з початку року ми не лише 
збавили швидкість, а взагалі 
почали гальмувати. Уряд втра-
тив підтримку з боку коалі-
ції. Щоб провести через Верхо-

вну Раду навіть стратегічні рі-
шення, доводиться часто-густо 
позичати голоси у поза-
коаліційних груп та поза-
фракційних депутатів. 2
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оголошення

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ПІДОЗРЮВАНОГО

(при здійсненні спеціального 
досудового розслідування)

Підозрюваний Єфімов Тарас Олегович,
08.07.1984 р.н. (останнє відоме місце про-
живання: Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Пушкінська, 11), на підставі ст.ст. 133,
135, 2975 КПК України, вам необхідно з’яви-
тись 20.02.2016, 21.02.2016 та 22.02.2016 о
10 годині до УСБУ в Житомирській області:
м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7,
до слідчого Щербака А.О., р.т.
(0412)405179, для участі у слідчих та про-
цесуальних діях у кримінальному провадженні
№ 22015060000000004 від 10.02.2015 р. за 
ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України.

Шевченківський районний суд м. Запо-

ріжжя викликає Пєнзєва Володимира Во-

лодимировича в судове засідання як

відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват

Банк» до Пєнзєва Володимира Володими-

ровича, Кобець Михайла Вікторовича,

справа № 2/336/481/2016 про стягнення

заборгованості на 19.02.2016 року о 12.00

годині, яке відбудеться за адресою: м. За-

поріжжя, вул. Чарівна, 117а.

Суддя Галущенко Ю. А.

Пологівський районний суд Запорізької
області викликає в судове засідання Ко-
роля Сергія Олександровича, 07.10.1977
року народження, як відповідача у цивіль-
ній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 29.02.2016
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за
адресою: Запорізька область, м. Пологи,
вул. Горького, 28. У разі неявки позов
розглядатиметься на підставі документів,
наявних у матеріалах справи суду.

Суддя Г. О. Лінник

Постійно діючим третейським судом при
АУБ порушено провадження у справі за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення за-
боргованості до:

• ПП «БАСТЕТ» (м. Донецьк, вул. Сінцова,
буд.41), справа №11/16; 

Постійно діючим третейським судом при
АУБ відкладено розгляд справи за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгова-
ності до:

Панченко Вікторії Олександрівни (м. До-
нецьк, вул. Соколина, буд. 7) та Панченка
Дмитра Олександровича, справа №1011/15;

Бурлаченка Олександра Сергійовича (за-
реєстрований: Луганська область, с.Пришиб,
вул. Центральна, буд. 26) та Носова Дмитра
Юрійовича, справа №1261/15;

Кудлай Бориса Юрійовича (зареєстрова-
ний: м. Донецьк, вул. Роздольна, буд.12-А,
кв.-), справа №1342/15;

Осіпчука Ігоря Михайловича (зареєстро-
ваний: м. Донецьк, вул. Рибалко, буд. 40),
справа № 1431/15;

Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Легна» (Донецька область, м. Єна-
кієве, м. Юнокомунарівськ, вул. Перова,
буд.16), справа № 1754/15.

З позовом можна ознайомитися, звернув-
шись до третейського суду за телефоном
(044)5168718 або ел.поштою за адресою:
ts@aub.org.ua. Судові засідання відбудуться
09.03.2015 р. о 10-00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Марини Раскової, 15, к.811. Це оголо-
шення розміщене також на сайті третейського
суду tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки від-
повідачів справа може бути розглянута за їх
відсутності.

Третейський суддя В.М. Ярошовець

Апеляційний суд міста Києва викликає: то-
вариство з обмеженою відповідальністю
«МАНА ТРЕЙД» — адреса: 04116, м. Київ,
вул. Старокиївська, буд. 10, літера «Г»;

товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Ацумарі» — адреса: 01030, м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, 19-21, літ. А;

товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Трансойлсервіс», — адреса: 08011,
Київська область, Макарівський район, с. За-
буяння, вул. Жовтнева, буд. 171;

Даньшина Миколу Валерійовича, який
проживає за адресою: 01034, м. Київ, вул.
Володимирська, 45, кв. 45;

Лагунова Артура Борисовича, який про-
живає за адресою: 03048, м. Київ, вул. 
Ф. Ернста, буд. 16-В, кв. 100,

у судове засідання як третіх осіб у справі
за позовом публічного акціонерного това-
риства «ОТП Банк» до Топорова Юрія Анато-
лійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яку відкладено роз-
глядом на 15 годину 30 хвилин 01 березня
2016 року.

Розгляд справи відбудеться за адресою:
м. Київ, вул. Солом’янська, 2 а, Апеляційний
суд міст Києва. Головуючий суддя — 
Слюсар Т.А.

Ви зобов’язані повідомити про причини
неявки.

Суд роз’яснює, що у разі неявки за викли-
ком до суду або неповідомлення про при-
чини неявки, справу буде розглянуто у Вашу
відсутність на підставі наявних в справі
даних та доказів.

24.02.2016 року об 11.45 годині в при-
міщенні Малиновського районного суду
м. Одеси, каб. 220, головуючий суддя
Маркарова С.В., слухатиметься позовна
заява ПАТ «Універсал Банк» до Шенгелії
Теі Леонтіївни про стягнення заборгова-
ності. В судове засідання як відповідач
викликається Шенгелія Tea Леонтіївна. В
разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута за відсутності відпові-
дача на підставі наявних доказів.

При публікації оголошення про виклик
до суду, відповідач вважається повідом-
лений про час та місце розгляду справи.

Фрунзенський районний суд м. Харкова ви-
кликає в судове засідання як відповідача Не-
двигу Сергія Олександровича по справі за
позовом Подопригора Т.О. до Недвиги C.O.,
третя особа: Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 00 хв.
24 лютого 2016 року в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Харків, бул. Богдана Хмельницького,
32/38.

У разі неявки відповідача в судове засідання
без поважних причин чи неповідомлення про
причини неявки, справа буде розглядатися без
його участі за наявними в ній доказами.

Суддя О. В. Горпинич

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідання
відповідача Кравцова Олександра Олек-
сандровича (91015, м. Луганськ, кв-л
Ольховський, б. 15/150) по цивільній
справі №409/223/16-ц за позовом Націо-
нального юридичного університету 
ім. Ярослава Мудрого про стягнення за-
боргованості за державним кредитом.

Судове засідання відбудеться 22.02.2016
року (резервна дата 25.02.2016 р.) о 09.00
годині в залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, №157)
розглядає цивільну справу №233/350/16-ц за
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Гапонова
К.П., Гапонової Ю.М. про стягнення заборго-
ваності. Відповідачі у справі: Гапонов Костян-
тин Павлович, 26.01.1975 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область,
м. Макіївка, вул. 301 Донецької Дивізії, 2; Га-
понова Юлія Миколаївна, 21.07.1981 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. 301 Донецької Ди-
візії, 2, викликаються до суду на 08 год. 30
хв. 29 лютого 2016 року (корп. №2, каб. №21)
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі не-
прибуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за їх відсутності. 

Суддя Каліуш О.В.

Хорольський районний суд Полтавської
області викликає в судове засідання о 10 го-
дині 00 хвилин 25.02.2016 року відповідачку
Ватулю Наталію Олександрівну, останнє ві-
доме місце проживання якої: с. Кодня, вул.
Грабовського, 33 Житомирського району
Житомирської області, по цивільній справі за
позовом Ватулі Володимира Васильовича до
Ватулі Наталії Олександрівни про розірвання
шлюбу. Судове засідання відбудеться в при-
міщенні Хорольського районного суду 
Полтавської області за адресою: 37800, 
м. Хорол, вулиця Карла Маркса, 82, Полтав-
ської області, 1 -й поверх, зал судових засі-
дань № 2. В разі неявки вказаної особи в
судове засідання на 25.02.2016 року о 10 го-
дині 00 хвилин за вказаною адресою суду,
справа буде розглядатися за її відсутності на
підставі наявних у справі доказів. Крім того,
суд роз’яснює відповідачці її обов’язок пові-
домити суд про причини неявки в судове за-
сідання.

Суддя О. В. Коновод

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання відпові-
дача по справі № 409/47/16-ц за позовом ПАТ
«Державний ощадний банк України» до Куце-
вол Юрія Олександровича, Пугачова Сергія Вік-
торовича та Пугачової Тетяни Валеріївни про
стягнення заборгованості за договором кре-
дитної лінії.

Судове засідання відбудеться 24.02.2016
року о 14:00 год. (резервна дата 01.03.2016 р.
о 14:00 год.) в залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2.

Викликається Куцевол Юрій Олександрович,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул.
Марлєновська, буд. 33.

Викликається Пугачов Сергій Вікторович,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Ар-
тема, буд. 449 б, кв.24.

Викликається Пугачова Тетяна Валеріївна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул.
Марлєновська, буд. 9.

У випадку неявки відповідачів справу буде
розглянуто за їх відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Полєно B.C.

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання відповідачів
по справі № 409/2855/15-ц за заявою Публічного
акціонерного товариства «Дельта банк» до Ба-
рикіна Ігоря Олександровича, Барикіна Олексан-
дра Володимировича, Барикіної Вікторії
Віталіївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 02.03.2016 року
о 13:00 год. (резервна дата 09.03.2016 р. о 13:00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченко, 2.

Викликається Барикін Ігор Олександрович,
останнє місце реєстрації: Луганська обл., Луту-
гинський район, с. Оріхівка, вул. Леніна, буд. 296.

Викликається Барикін Олександр Володими-
рович, місце реєстрації: Луганська обл., Лутугин-
ський район, с. Оріхівка, вул. Леніна, буд. 296.

Викликається Барикіна Вікторія Віталіївна,
місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський
район, с. Оріхівка, вул. Леніна, буд.203.

У випадку неявки відповідачів, справу буде
розглянуто за їх відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Максименко О.Ю.

Костянтинівський міськрайонний суд
Донецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) роз-
глядає цивільну справу № 233/6703/15-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Євсю-
кова В.О., Караченцевої С.В. про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у справі: Євсюков Віталій Олек-
сандрович, Караченцева Світлана Володи-
мирівна, останнє відоме місце проживання
яких: м. Костянтинівка Донецької області,
вул. Шкільна, буд. 11, кв.1, викликаються
до суду на 26 лютого 2016 року о 08-30 го-
дині, каб. № 15, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні по-
відомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя О.С.Малінов

Старобільський районний суд Луганської
області викликає Матлаєва Василя Мико-
лайовича, який проживає за адресою: вул.
Комсомольська, буд.60, смт Нижній Наголь-
чик, Антрацитівський р-н, Луганська область,
як відповідача, директора ПСП Агрофірма
«Донбас», яка зареєстрована за адресою:
вул. Леніна, буд.89, смт Нижній Нагольчик,
Антрацитівський р-н, Луганська область, як
третю особу у судове засідання по цивільній
справі № 2/431/208/2016 року за позовом
ПАТ «Державний ощадний банк України» в
особі філії Луганського обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Матлаєва В.М. про
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться 22 лютого 2016
року о 09 годині 30 хв. в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Пролетарська, 38-«а».

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

Суддя О.М. Березка

Орджонікідзевський районний суд міста
Маріуполя Донецької області (87505, м. Ма-
ріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ма-
каренка Сергія Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач Макаренко Сергій Володимиро-
вич, останнє відоме місце реєстрації та меш-
кання якого: вулиця Орджонікідзе, будинок
11, місто Маріуполь Донецької області, ви-
кликається для участі у розгляді вищевказа-
ної цивільної справи по суті на 29 лютого
2016 року о 08-00 годині та 04 березня 2016
року о 08-00 годині, кабінет № 218.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази.

У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність на
підставі документів, які є в матеріалах
справи.

Суддя Мельник І.Г.

Глибоцький районний суд Чернівецької
області викликає Проданюк Світлану Дмит-
рівну як відповідачку в судове засідання по
цивільній справі № 715/2540/15-ц, провад-
ження №2/715/1029/15 за позовом ТзОВ
«Кредекс Фінанс» до Проданюка Романа
Васильовича, Проданюк Світлани Дмит-
рівни про стягнення заборгованості на 09
год. 30 хв. 04 березня 2016 року в зал су-
дового засідання Глибоцького районного
суду Чернівецької області за адресою: Чер-
нівецька область, смт Глибока, вул. Борцям
за Волю України, 2-а.

Останнє відоме місце проживання Про-
данюк Світлани Дмитрівни: вул. Кільцева,
16, с. Поточище, Городенківський район,
Івано-Франківська область.

У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними матеріалами в за-
очному порядку. 

Суддя Ю.П. Григорчак

Куйбишевський районний суд Запорізької
області (71001, Запорізька область, смт Куй-
бишеве, вул. Леніна, 26а) розглядатиме ци-
вільні справи за позовами ПАТ КБ
«ПриватБанк» до фізичних осіб про стяг-
нення заборгованості за кредитними догово-
рами. 

Відповідачі:
справа №319/1670/15-ц - Чуєнкова Ольга

Володимирівна, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Жов-
тнева, буд. 105, викликається до суду на
12-00 год. 29 лютого 2016 року;

справа №319/1667/15-ц - Ярошенко Сергій
Олександрович, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Суво-
рова, буд. 52, викликається до суду на 12-30
год. 29 лютого 2016 року.

Копію позову та доданих матеріалів, рі-
шення суду можна отримати в суді за вище -
вказаною адресою або через «Електронний
суд» е-court.mail.gov.ua.

Суддя Солодовніков Р.С.

Павлоградський міськрайонний суд Дніп-
ропетровської області повідомляє: 

26 червня 2015 року винесено заочне рі-
шення по цивільній справі № 185/6474/15-ц
за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «Приватбанк» до
Мамедова Шамістана Машаді огли про стяг-
нення заборгованості;

02 червня 2015 року винесено заочне рі-
шення по цивільній справі № 185/5332/15-ц
за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «Приватбанк» до
Цись Василя Борисовича про стягнення за-
боргованості.

Відповідачам роз’яснюються вимоги ст.
228 ЦПК України: Заочне рішення може бути
переглянуте судом, що його ухвалив, за
письмовою заявою відповідача. Заява про
перегляд заочного рішення може бути по-
дана протягом десяти днів з дня отримання
його копії. 

Суддя В.М. Бондаренко

Южноукраїнський міський суд Миколаїв-
ської області викликає відповідача Тита-
ренка Артема Геннадійовича в судове
засідання по цивільній справі № 486/97/16-ц
за позовною заявою Титаренка Геннадія
Георгійовича, Титаренко Олени Геннадіївни
про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщен-
ням.

Засідання відбудеться 22 лютого 2016
року о 10 годині 00 хвилин за адресою:
Миколаївська область, м. Южноукраїнськ,
вул. Дружби народів, 3-А, зал судових за-
сідань № 9.

У разі неявки в судове засідання відпо-
відача справа розглядатиметься за його
відсутності на підставі наявних матеріалів.

Суддя О. Д. Франчук

Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає Набухотного Олек-
сандра Павловича, останнє відоме місце
проживання якого: м. Первомайськ Лу-
ганської області, кв. 60 років СРСР, буд.
5, кв. 88, як відповідача в судове засі-
дання у цивільній справі №423/438/16-ц за
позовом Набухотної Олени Григорівни до
Набухотного Олександра Павловича про
стягнення аліментів на утримання мало-
літньої дитини, що відбудеться 24 лютого
2016 року о 9 годині 00 хвилин (у разі не-
можливості з’явитися до суду — резервна
дата 1 березня 2016 року о 09.00 годині)
в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

У разі повторної неявки на вказане су-
дове засідання, суд розглядатиме справу
без участі відповідача на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя І. В. Лизенко

Рубіжанський міський суд Луганської
області викликає як  відповідачів: Чу-
мака Євгена Володимировича, Чумака
Володимира Євгенійовича, Чумака Олек-
сія Володимировича по цивільній справі
№ 425/4597/15ц; 2/425/120/16 за позо-
вом Скоріка Віталія Вікторовича до Чу-
мака Євгена Володимировича, Чумака
Володимира Євгенійовича, Чумака Олек-
сія Володимировича про визнання осіб
такими, що втратили право користу-
вання жилим приміщенням, у судове за-
сідання, яке відбудеться 29 лютого 2016
року о 08 год. 20 хв. у приміщенні Рубі-
жанського міського суду.

У разі неявки відповідачів у судове за-
сідання, суд розглядатиме справу без
вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34.

Суддя О. Л. Овчаренко

Калуський міськрайонний суд Івано-Фран-
ківської області повідомляє, що 19.02.2016
року о 10 год. 30 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: м. Калуш Івано-Франківської області,
вул. Молодіжна, 10, відбудеться розгляд ци-
вільної справи за позовом Цигановської Ма-
рини Володимирівни до Трізни Тетяни
Володимирівни про визнання права власності
на спадкове майно.

На судове засідання як відповідача викли-
кають Трізну Тетяну Володимирівну, зареєс-
тровану: проспект 50-річчя ВЛКСМ, будинок
№57, корпус №106, квартира №76, м. Харків.

Їй пропонують надати всі наявні докази за
зазначеною справою. Явка в судове засі-
дання відповідача обов’язкова. Про причини
неявки сторони зобов’язані повідомити суд.
У разі неявки відповідача на судове засідання
без поважних причин справу буде розглянуто
за її відсутності.

Суддя Р. В. Якимів

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає
цивільну справу № 233/6422/15-ц за позовом
ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до ТОВ
«Видавничо-поліграфічний комплекс «Преса
Макіївки», Штепа Ігоря Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідачі у справі — ТОВ «Видавничо-по-
ліграфічний комплекс «Преса Макіївки», 
м. Макіївка Донецької області, вул. Леніна,
буд.95; Штепа Ігор Володимирович, 01.08.1958
р.н., останнє відоме місце проживання якого:
м. Макіївка Донецької області, вул. Седова,
буд.149, кв.21, викликаються до суду на 03 бе-
резня 2016 року о 08-00 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за їх відсутності. 

Суддя О.С.Малінов

19.02.2016 року о 10 годині в примі-
щенні Новоайдарського районного суду Лу-
ганської області буде слухатись цивільна
справа №419/2638/15-ц, №2/419/42/2016 за
позовом Балабіної Ольги Іванівни до Тере-
хова Ігоря Юрійовича, Терехової Ірини Во-
лодимирівни, третя особа: Служба у
справах дітей Новоайдарської райдержад-
міністрації, про встановлення опікунства та
позбавлення батьківських прав.

Суддя Л. Д. Добривечір

Фінансовий звіт політичної партії 
«Вітчизна» за 2015 рік

Доходи — не має (Партійні
внески).

Видатки — не має (витрати, пе-
редбачені статутними докумен-
тами).

Основних засобів партія не має.

Печатку 

СТ «Оболонь-2» (ЄДРПОУ

23377284), яка використовува-

лась у СТ «Оболонь-2» до 25

січня 2016 року, 

вважати недійсною.

Втрачений судновий білет №
019118, бортовий номер ОДА
2450К, назва «Романтика», вида-
ний на ім’я Мелешинського Ми-
коли Олександровича від
19.02.2009, 

вважати недійсним.

Втрачені паспорт серія CO номер 216804, ви-
даний 01 жовтня 1999 р. Печерським РУ ГУ МВС
України в м. Києві, та Cвідоцтво на право власності
на житло, видане відділом (органом) приватизації
державного житлового фонду Управління жит-
лово-комунального господарства Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації СТА
647356 від 11.11.2015 p., згідно з розпорядженням
органу приватизації за № 2436 від 11.11.2015 р., за
адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 21,
65/100 частин в кв. 22, видані на ім’я Михайлова
Олександра Анатолійовича, вважати недійсними
з 21 листопада 2015 р. 

Жовтневий районний суд Миколаївської
області повідомляє, що 01 лютого 2016 року
судом було винесено рішення по цивільній
справі № 2/477/192/16 за позовом Зіміної Ма-
ріанни Анатоліївни до Гашимова Габіл Ровел
огли про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів на утримання неповноліт-
ньої дитини.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців,
77, каб. № 6.

Суддя В.В. Полішко
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Личаківський районний суд м. Львова викликає Ста-
нішевського Зіновія Мстиславовича (останнє відоме
місце проживання: м. Львів, вул. Пекарська, буд.17,
кв.1), як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/463/488/2016 (463/5334/15-ц) за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Станішевського Зіновія Мстис-
лавовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 02 березня 2016 р. об 11 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Пла-
хотнюк Анастасію Віталіївну (останнє відоме місце про-
живання: м. Львів, вул. Дніпровська, буд.13, кв.56), як
відповідача у судове засідання по цивільній справі №
2/463/520/2016 (463/5511/15-ц) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Плахотнюк Анастасії Віталіївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 02 березня 2016 р. об 11 год. 30 хв. у при-
міщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Леп-
кого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Пус-
товалова Олега Олександровича, останнє відоме місце
проживання: м. Львів, вул. Шафарика, буд.10/63, як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «ПриватБанк» до Пустовалова Олега Олександро-
вича про стягнення заборгованості, що відбудеться
23.02.2016 р. о 10.30 год., у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань
№6.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Головатий Р. Я.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Ірклі-
єнка Ігоря Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: м. Львів, вул. Личаківська, буд.55, кв.3), як
відповідача у судове засідання по цивільній справі №
2/463/536/2016 (463/5622/15-ц) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Ірклієнка Ігоря Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 02 березня 2016 р. об 11 год. 15 хв. у при-
міщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Леп-
кого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Святенка Володимира Володи-
мировича, 23.03.1966 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 15.00 годину 07.03.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Святенка Володимира Володимировича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна,
26 а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запо-
різької області.

Суддя Мальований В.О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Петракова Олега Миколайо-
вича, 16.06.1968 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 15.30 годину 07.03.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Петракова Олега Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26 а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Мальований В.О.

Хотинський районний суд Чернівецької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 26 лютого 2016
року о 08-45 годині в приміщенні суду за адресою: м.
Хотин, вул. Незалежності, 25 А, Чернівецької області,
Педько Володимира Олександровича, 04.03.1978 року
народження (останнє відоме місце реєстрації та прожи-
вання за адресою: Донецька область, с. Гірне, вул. Вос-
точна, буд. № 41, кв. № 75), як відповідача по цивільній
справі № 724/91/16-ц, провадження № 2/724/283/16 за
позовом Педько Наталії Валентинівни до Педько Воло-
димира Олександровича про розірвання шлюбу. В разі
неявки відповідача в судове засідання справа буде роз-
глядатись в його відсутності.

Суддя А. І. Руснак

Охтирський міськрайонний суд повідомляє, що
судове засідання по справі за позовом Гусина Віталія
Олексійовича до Калюжної Світлани Іванівни, Ка-
люжної Олени Миколаївни, третя особа Охтирська
міська рада Сумської області про виділ майна зі
спільної часткової власності в натурі призначено на
11.03.2016 року о 09.00 годині в приміщенні суду за
адресою: м. Охтирка Сумської області, вул. Жов-
тнева, 7, суддя Сидоренко Р.В.

В судове засідання викликається відповідач Ка-
люжна Олена Миколаївна, 01.06.1975 р.н.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Єгорова Олега Вікторович, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Пожарського, 8-а,
кв. 5, Вам необхідно 29 лютого 2016 року о 16-20
год. з’явитися до Дарницького районного суду м.
Києва, за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 5-А, каб.
222, на розгляд цивільної справи за позовом Скур-
чинської Вікторії Володимирівни про розірвання
шлюбу. У разі неявки відповідачів до суду, дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а
дану справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя Сирбул О.Ф.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Аяті
Араша Маджида, останнім відомим місцем прожи-
вання якого є наступна адреса: м. Київ, вул. Княжий
Затон, 4 а, кв. 23, в судове засідання як відповідача
по цивільній справі за позовом Петрової Людмили
Анатоліївни про розірвання шлюбу. Судове засі-
дання відбудеться 29.02.2016 р. о 09:30 год. за ад-
ресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 127.

В разі неявки справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача.

Суддя Т.О. Трусова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідача по справі Котову Світлану Бо-
рисівну в судове засідання з цивільної справи №
408/5975/15-ц (2/408/412/16) за позовом Котова
Ігоря Івановича до Котової Світлани Борисівни про
розірвання шлюбу, що відбудеться 22 лютого 2016
року о 08-00 год. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомоль-
ска, 30.

У разі неявки відповідача Котової Світлани Бори-
сівни на вказане засідання, суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. С. Рукас

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 03.03.2016 року о 09 год.
30 хв., каб. № 48, відповідача Тихого Олексія Анато-
лійовича по цивільній справі №333/9118/15 за позо-
вом Базелевої Т.М. до Тихого О.А. про позбавлення
батьківських прав.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за їх відсутності за наявними у справі дока-
зами.

Суддя І. Й. Наумова

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
10.03.2016 року о 09 год. 30 хв. розглядатиметься ци-
вільна справа № 755/20836/15-ц за позовом Бессарабо-
вої Вероніки Олександрівни до Білецького В’ячеслава
Арсентійовича про стягнення грошових коштів за дого-
вором позики.

Білецький В’ячеслав Арсентійович, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вулиця Тичини, 16/2, кв.231,
викликається в судове засідання як відповідач.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута на
підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 10.
Суддя Гаврилова О. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Юдіна С. Г.) викликає в судове засідання
відповідача Чекалова Олександра Юрійовича у справі за
позовом Бєльченко Лідії Михайлівни в інтересах недієз-
датної Чекалової Надії Юріївни про припинення права на
частку у спільному майні та визнання права власності на
1/4 частку квартири.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Приблуд-
ного, буд.57/а, с. Безгинова, Луганська область.

Судове засідання призначене на 26 лютого 2016 р. о
14:30 год. за адресою: Дніпропетровська область, м. Па-
влоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі неявки від-
повідача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК
України, може бути розглянута за його відсутністю.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Стра-
хове товариство з додатковою відповідальністю «Гаран-
тія», що зареєстроване за юридичною адресою: вул.
Костянтинівська, буд. 56, оф. 13, м. Київ, що судове за-
сідання по справі № 758/6083/15-ц за позовом Федченко
Ігоря Васильовича до Страхового товариства з додатко-
вою відповідальністю «Гарантія» про стягнення страхо-
вого відшкодування, відбудеться 22.02.2016 р. о 10 год.
30 хв. в приміщенні суду (м. Київ вул. Хорива, 21, каб.
№ 8) під головуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка
або явка вашого представника є обов’язковою. В разі
неявки по справі буде постановлено рішення.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Мандрикіна
Вадима Олександровича в справі № 433/37/16-ц-
2/433/159/16 за позовом ПАТ «БМ Банк» до Мандри-
кіна Вадима Олександровича про стягнення
заборгованості.

Засідання відбудеться 26 лютого 2016 року о 09
год. 30 хв., за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5 а.

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

Суддя Бондаренко Л.І.

Ленінський районний суд м. Миколаєва викликає
Яворського Андрія Володимировича, в судове засі-
дання, яке відбудеться 22.02.2016 о 09-45 годині, у
справі 2/489/449/16 за позовом звернення стягнення
на предмет застави, позивач — Публічне акціонерне
товариство «Ідея Банк», відповідач — Яворський Ан-
дрій Володимирович.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Ми-
колаїв, вул. Миколаївська, 17, каб. № 17. В разі не-
явки в судове засідання справу буде розглянуто за
Вашої відсутності.

Суддя В. В. Кокорєв

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Мазура Сергія Йосифовича у судове засі-
дання, призначене на 24.02.2016 року на 09.30
годину по справі за позовом ПАТ «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Мазура Сергія Йосифовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі неявки відповідача у судове засідання, непо-
відомлення про поважність причин неявки та нена-
дання заяви про розгляд  справи у його відсутність
справа буде розглянута у порядку заочного роз-
гляду.

Суддя Т. В. Бобко

Новопсковський районний сул Луганської області ви-
кликає відповідача Божкова Миколу Павловича у судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні іні-
ціативи» до Божкова Миколи Павловича про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 22 лютою 2016 року о
08 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання — 29
лютого 2016 року о 08 год. 30 хв.) в приміщенні Новоп-
сковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28,
смт Новопсков Луганської області. У разі неявки суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя О. С. Стеценко

Приморський районний суд м. Одеси викликає

Варданян Грант Самвеловича № 522/26091/15-ц за

позовом Варданян Світлани Віталіївни до Варда-

нян Грант Самвеловича про розірвання шлюбу.

Засідання відбудеться 07.03.2016 р. о 10.30 год. в

приміщенні Приморського райсуду м. Одеси за

адресою м. Одеса, вул. Балківська, 33, зал №212.

Суддя В.І.Загороднюк

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ
«Укр соцбанк» до Хряпіна Є.М., Профатилова Ю.М.
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром Профатилова Юрія Миколайовича у судове за-
сідання, яке відбудеться о 10-00 годині 24 березня
2016 року за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
12, зал с/з №5. У разі неявки відповідача Профати-
лова Ю.М. у судове засідання суд вирішить справу
на підставі наявних в ній доказів.

Суддя В.Б. Князєв

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Би-
кова Василя Борисовича, останнє відоме місце реєстрації
та проживання якого відоме за адресою: м. Чернівці, вул.
Ломоносова, 9/6-Б, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі №725/6436/15-ц за позовом Гринюк Є.С.
до Бикова В.Б., треті особи Департамент містобудівного
комплексу та земельних відносин ЧМР, Управління дер-
жавної архітектурно-будівельної інспекції у Чернівецькій
області про припинення реконструкції та переобладнання
горища та балкону. Справа призначена на 15 год. 30 хв. 25
лютого 2016 року за адресою: м. Чернівці, вул. Головна,
105, каб. 7. У разі вашої неявки в судове засідання справу
буде розглянуто без вашої участі.

Суддя О. І. Галичанський

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Титар
Сергія Сергійовича, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/6636/15-ц за позо-
вом ПАТ «Акцент-Банк» до Титар Сергія Сергійовича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 24
лютого 2016 року о 14-30 год.

У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Л.М. Осіпенко

15 березня 2016 року о 10:30 годині у приміщенні
Малиновського районного суду м. Одеси, каб. 220,
головуючий суддя Маркарова С.В., слухається по-
зовна заява Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Няги Олега
Вячеславовича.

В судове засідання як відповідач викликається
Няго Олег Вячеславович. В разі неявки в судове за-
сідання справа буде розглянута за відсутності відпо-
відача на підставі наявних доказів.

Суддя С. В. Маркарова

Шевченківський районний суд м. Києва викликає у су-
дове засідання Ходєєву Христину Валентинівну як відпо-
відача для розгляду цивільної справи за позовом Дмитрук
Ніни Григорівни до Ходєєвої Христини Валентинівни про
встановлення факту проживання однією сім’єю та зміну
черговості права на спадкування, яке призначене на 17 бе-
резня 2016 року о 09 годині 30 хвилин в Шевченківському
районному суді м. Києва за адресою: 04119, м. Київ, ву-
лиця Дегтярівська, 31-А, 406 каб.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про день, час та місце розгляду
справи і у випадку неявки до суду справа може бути роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Юзькова О.Л.

Троїцьким районним судом Луганської області ви-

кликається до суду:

- Кулешова Любов Олександрівна (останнє відоме

місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Лу-

ганськ, вул. Ватутіна, буд. 87А, кв. 1) на 09 годину

00 хвилин 24.02.2016 р. для участі у розгляді справи

№ 433/2821/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Cуддя Крівоклякіна Н.В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Гуцу Олега
Валерійовича про стягнення боргу за договором кре-
диту.

Відповідач Гуцу О.В. викликається до каб. № 27 суду
на 24 лютого 2016 року на 08 годину 15 хвилин для
участі у розгляді справу по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутності за наявними дока-
зами. 

Суддя Шавиріна Л.П.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає як відповідача Тімоніна Михайла Анатолі-
йовича по цивільній справі № 361/86/16-ц, провад-
ження 2/361/836/16 р. за позовом ПАТ «Фідобанк»
до Тімоніна Михайла Анатолійовича про звернення
стягнення на предмет іпотеки. Справу призначено до
розгляду на 02 березня 2016 р. на 16-00 год. в при-
міщенні суду за адресою: 07400, Київська область,
м. Бровари, вул. Грушевського, 2 каб. № 209-210
(2-й поверх).

Суддя А.О. Шинкар

Старокостянтинівський районний суд Хмельниць-
кої області (адреса: м. Старокостянтинів, вул. Миру,
9) викликає в судове засідання Федорова Віктора
Михайловича, 28.10.1962 року народження, що від-
будеться об 11.00 год. 01 березня 2016 року, як від-
повідача у справі за позовом Тукало Миколи
Сергійовича про визнання права власності та зняття
арешту. У разі неявки до суду та неповідомлення
причин неявки або якщо такі причини суд визнає не-
поважними, справа буде вирішена на підставі наяв-
них у справі даних та доказів і буде постановлено
заочне рішення. 

Суддя Є.М. Андрощук

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

М.Кривоноса, 25, каб. 28) викликає Ширман Людмилу

Володимирівну на 16 год. 30 хв. 06 квітня 2016 року як

відповідача у цивільній справі № 760/16674/15-ц 2-

1378/16 за позовом Товариства з обмеженою відпові-

дальністю «Торговий Дім «Фрегат» до Ширман

Людмили Володимирівни про стягнення заборгованості.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності від-

повідача.

Суддя В.В.Українець

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Резні-
кову Тамару Аркадіївну, як відповідача у судове за-
сідання по цивільній справі № 426/5115/15-ц за
позовом Резнікова Олександра Володимировича до
Резнікової Тамари Аркадіївни про розірвання
шлюбу, що відбудеться 26 лютого 2016 року о 09-
00 годині.

У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України. 

Суддя А.С. Река

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає відповідачів за позовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» про
стягнення заборгованості: Гасевського Віталія Григоро-
вича, м. Луганськ, вул. Ленінградська, 18; Корнєєва Ро-
мана Володимировича, м. Алчевськ, вул. Горького,
41/41.

Розгляд справи № 409/259/15-ц відбудеться
26.02.2016 р. о 9 год.

Адреса суду: 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.

Суддя В.Г.Скворцова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 18 ЛюТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська -2    -7         0    +5
Житомирська -1    -6      +1    +6
Чернігівська -3    -8         0    +5
Сумська -3    -8       -1    +4
Закарпатська +1   +6    +10 +15
Рівненська 0    -5      +3    +8
Львівська -2   +3      +5 +10
Івано-Франківська -2   +3      +5 +10
Волинська +2    -3      +4    +9
Хмельницька +1    -4      +1    +6
Чернівецька -2   +3      +5 +10
Тернопільська +2    -3      +2    +7
Вінницька -1    -6      +1    +6

Oбласть Нiч          День
Черкаська -3      -8        0    +5
Кіровоградська -2      -7        0    +5
Полтавська -3      -8        0    +5
Дніпропетровська -2      -7        0    +5
Одеська -2     +3      +4    +9
Миколаївська +1      -4      +3    +8
Херсонська +1      -4      +2    +7
Запорізька +1      -4      +1    +6
Харківська -3      -8      -1    +4
Донецька -2      -7        0    +5
Луганська -3      -8      -1    +4
Крим -2     +3      +4    +9
Київ -2      -4      +2    +4

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Ф
от

о 
У

Н
IA

Н

«Серце до серця» —
хворим допомога

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ПІДТРИМКА. У рамках усеукраїнської благодійної акції «Серце до
серця», яка проходила у квітні минулого року, активісти зібрали понад
117 тисяч гривень. На ці кошти щойно закуплено сучасне медичне
обладнання для Сумської обласної дитячої лікарні.

За словами регіонального представника Всеукраїнського благо-
дійного фонду «Серце до серця» Крістіни Сахно та головного лікаря
обласної дитячої лікарні Ганни Богданової, враховуючи побажання
медиків, придбано особливо потрібні чотири  шприцевих інфузних на-
соси «Перфузор компакт» та 1130 шприців перфузорів, які надточно
дозують лікарські препарати. І цьогорічного квітня активісти фонду
мають намір продовжити акцію, аби зібрати кошти на реанімаційне
медичне обладнання для обласної дитячої лікарні. 

У Вінниці ліквідували
конвертаційний центр

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ПОДАТКИ. Використовуючи реквізити та банківські рахунки, заре-
єстровані на підставних осіб, зловмисники сприяли ухиленню від спла-
ти податків в особливо великих розмірах підприємствам реального
сектору економіки. Орієнтовний обіг проконвертованих коштів стано-
вить понад 35 мільйонів гривень. Викрили та знешкодили конвертацій-
ний центр співробітники податкової міліції головного управління ДФС
у Вінницькій області спільно з працівниками УСБУ в області в рамках
розслідування кримінального провадження щодо фіктивного підприєм-
ництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. 

Одночасно з його ліквідацією, було проведено обшуки за місцем
знаходження конвертцентру, в автомобілях та за місцем проживання
фігурантів розслідування, під час яких вилучено готівкових коштів у
сумі 210 тисяч гривень, печатки та чекові книжки фіктивних суб’єктів
господарювання, документацію (що підтверджує незаконну фінансову
господарську діяльність), комп’ютерну техніку, на якій зберігалася ін-
формація про функціонування центру. На банківських рахунках за-
блоковано близько 2,5 мільйонів гривень. Наразі триває досудове роз-
слідування, в ході якого встановлюється повне коло підприємств, які
скористалися його послугами для мінімізації податкових зобов’язань
та умисного ухилення від сплати податків.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Презентація тренерського
та адміністративного

штабу національної збірної
команди України, який пра-
цюватиме на фінальній час-
тині чемпіонату Європи 2016
року у Франції, відбулася
учора в Будинку футболу.
Готуватимуть синьо-жовтих
до найвідповідальніших мат-
чів року відомі фахівці, з
якими національна команда
успішно подолала кваліфіка-
ційний бар’єр Євро-2016. Є
лише одна істотна заміна: за-
мість Олександра Заварова
місце у тренерському штабі
посів відомий український
бомбардир, володар «Золото-
го м’яча» Андрій Шевченко.
Журналістам штаб предста-
вили президент ФФУ Ан-
дрій Павелко та головний
тренер команди Михайло
Фоменко.

«У зв’язку з тим, що ви-
никла вакансія, яку потрібно
було заповнити, ми зупини-
лися на кандидатурі Андрія
Шевченка. Його досвід та ідеї
можуть підсилити збірну на-
передодні турніру такого
масштабу», — пояснив тре-
нерську рокіровку наставник
команди. 

У 2012 році кумир мільйо-
нів вже отримував пропози-
цію від тодішнього керівниц-
тва ФФУ очолити збірну Ук-
раїни. Тоді Шевченко відпо-
вів відмовою, а збірну очолив
Михайло Фоменко, завдяки
якому українці вибороли пу-
тівку на континентальну
першість у Франції. Чотири
роки потому Андрій виявив
готовність допомогти нашим
футболістам якнайкраще
виступити на майбутніх зма-
ганнях.

«Це велика честь і дуже
серйозна відповідальність.
Повертаюсь у великий фут-
бол у ролі тренера після чо-
тирьох років відпустки. На-
магатимуся виправдати до-
віру. Працював із такими до-
свідченими спеціалістами, як
Валерій Лобановський, Кар-

ло Анчелотті, Жозе Моурі-
нью. І це неймовірний досвід.
Ці знання допомагають мені
знайти власне бачення фут-
болу. Сподіваюся, набутий
досвід допоможе в майбут-
ньому. Спробую використати
його в ролі тренера і допомог-
ти нашим гравцям вийти на
якісно новий рівень», — про-
коментував своє призначен-
ня до тренерського штабу
збірної Андрій Шевченко.

За словами Андрія Павел-
ка, федерація врахувала усі
побажання головного трене-
ра задля успішної підготовки
збірної до Євро. «У нас чудо-
вий симбіоз тренерського
складу. Це справді команда і
за духом, і за підходом до
справи. Фінальна частина
чемпіонату Європи — чудова
можливість подарувати щас-
ливі миттєвості нашим уболі-
вальникам», — заявив він.

Щоб досягти позитивних
результатів на французьких
стадіонах, збірній необхідний
не тільки кваліфікований
персонал, а й вирішення ці-
лого комплексу організацій-
них та технічних питань. Для
цього було сформовано робо-
чу групу із забезпечення
участі збірної на Євро-2016,
до якої зокрема увійшов ві-
домий у європейському фут-
болі спортивний юрист То-

мас Грімм. «Чемпіонат Євро-
пи — динамічний турнір, під
час проведення якого може
виникнути безліч питань, які
необхідно вирішувати у
стислі терміни. Тому ми
сконцентрувалися на тому,
щоб залучити до збірної ви-
ключно ефективних фахів-
ців», — зазначив виконавчий
директор ФФУ Юрій Запі-
соцький.

Та найбільше представ-
ників мас-медіа цікавило, як
ФФУ планує забезпечити
своєчасне висвітлення жит-
тя збірної на Євро, а самим
футболістам — палку під-
тримку армії рідних уболі-
вальників. За словами голо-
ви делегації ФФУ на Євро
Сергія Лашкула, вже на по-
чатку березня стане відома
локація українського прес-
центру у Франції. А в самих
містах, де гратиме наша
збірна, буде організовано
фан-посольства, які забез-
печать уболівальників усією
необхідною інформаційною
підтримкою.

Також для прихильників
синьо-жовтих працювати-
муть фан-зони у Ліллі, Ліоні
та Марселі. Звісно, фут-
больні функціонери  розумі-
ють, що не всім уболівальни-
кам трапиться нагода під-
тримати збірну у Франції.

Тому національна асоціація
виступила з ініціативою ор-
ганізувати фан-зони в Ук-
раїні під час проведення
турніру.

Оновлений адміністратив-
ний штаб синьо-жовтих заці-
кавив багатьох новими пріз-
вищами. Відновлення збір-
ників, з огляду на щільний
графік матчів чемпіонату,
покладене на хорватського
фізіотерапевта Івана Поро-
бію. Годуватиме наших фут-
болістів кухар  Любомир То-
шич, відомий за роботою у
дніпропетровському «Дніп-
рі». Сергій Собецький буде
«очами» збірної й перегляда-
тиме матчі наших майбутніх
суперників.

Наприкінці березня націо-
нальна команда у межах під-
готовки до Євро-2016 прове-
де перші товариські матчі у
2016 році — зі збірними Кіп-
ру та Уельсу. З огляду на пе-
редчасний фініш внутрішніх
змагань збірна планує зібра-
тися 19 травня та провести
відновлювальний тижневий
збір у Туреччині. Уже після
цього на синьо-жовтих чекає
безпосередня підготовка до
євробаталій, протягом якої
команда проведе ще три
контрольні зустрічі, супер-
ників для яких ще треба під-
шукати.

Повернення Шеви 
у великий футбол
ЄВРО-2016. Сформовано тренерський штаб національної
збірної України, який готуватиме команду 
до фінального турніру 

Штаб і команда обіцяють не підвести 

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

БЕЗ КОРДОНІВ. У прикарпат-
ському місті Тлумачі стартував
міжнародний соціальний проект
«Діти за мир у всьому світі». Йо-
го основна мета — популяризу-
вати Україну в Європі. Це, у свою
чергу, розширить співробітниц-
тво, дружні зв’язки між громада-
ми нашої держави та європей-
ських країн. 

Реалізовуватимуть мету бла-
годійна організація «Фонд «Від-
родження Прикарпаття» та
всеукраїнська спілка «Слава Ук-
раїні». Серед запланованих за-
ходів — оздоровлення і відпочи-
нок дітей учасників антитерорис-
тичної операції, дітей-сиріт з усієї
України, а також дітей з родин
вимушених переселенців з Дон-
басу. До цього долучаються єв-
ропейські країни, що зголосили-
ся взяти участь у проекті.

Презентація відбулася в тлу-
мацькій гімназії. Її вихованці ви-
готовили тисячу паперових голу-
бів Миру в кольорах прапорів
країн Євросоюзу. На кожному з
них хлопчики та дівчатка написа-
ли побажання своїм ровесникам
за кордоном. Паперові голуби
розлетяться всім континентом. 

На презентацію проекту заві-
тали новопризначений Гене-
ральний консул Угорщини в Уж-
городі Йожеф Бугайло та Почес-

ний консул Угорщини в Івано-
Франківській області Василь Ви-
шиванок. Адже це ще один про-
ект, що запрацював в Україні з
ініціативи угорської сторони.
Консульство цієї європейської
країни вже тривалий час опіку-
ється оздоровленням україн-
ських дітей, зокрема в Угорщині.
Йожеф Бугайло висловив споді-
вання, що такі дружні взаємовід-
носини продовжуватимуться й
надалі.

Дитячі побажання донесуть голуби Миру




