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за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій
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200 гектарів — у рукиЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

Зашморг санкцій 
стискається 

ПОКАРАННЯ. Президент США Барак Обама продовжив 
санкції проти Росії через події в Україні. Опублікований Білим 
домом документ зберігає режим «надзвичайного стану», за-
проваджений у зв’язку зі спробами Росії підірвати демократич-
ні процеси в Україні, порушити її суверенітет і територіальну ці-
лісність. Визнається, що ця ситуація становить загрозу й націо-
нальній безпеці та зовнішній політиці США, повідомляє УНІАН.

Серед причин санкцій вказано анексію Росією українського 
Криму, застосування сили в Україні, підрив демократичних про-
цесів та інститутів України, загроза миру, стабільності, безпеці й 
територіальній цілісності, незаконне привласнення активів.

Євросоюз також ухвалив принципове рішення продовжи-
ти на півроку санкції проти російських, кримських сепаратист-
сько-терористичних діячів, причетних до посягання на терито-
ріальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Загалом 
це 149 осіб та 37 установ. Питання погодили постійні представ-
ники країн-членів при Раді ЄС. 4 березня рішення формально, 
юридично й без обговорення затвердить Рада ЄС.

ЦИФРА ДНЯ

9 188
загиблих на Донбасі зареєструвала 

Моніторингова місія ООН із середини 
квітня 2014-го по 1 березня 2016 років. 

Поранено понад 21 тисячу людей  

«Слід ефективно 
використати потенціал 

культури для реалізації 
реформ, протистояння 

російському агресору, 
реінтеграції окупованих 

територій у гуманітарний 
простір України».

ДОКУМЕНТИКРЕМЛЮ ПІД РЕБРО

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 
безоплатної правової допомоги»

На знак протесту 
проти продовження 
процесу Надія Савченко 
оголосила сухе 
голодування

Президент про рідну культуру як основу 
консолідації суспільства навколо національної ідеї 

ЕКсКЛЮзИв. Голова Держгеокадастру розповів «Урядовому 
кур’єру», яким бачить ринок землі в Україні після скасування 
мораторію

Суддів Майдану ще можуть покарати
ПРАвОвА ПОзИЦІЯ. У Вищій раді юстиції наполягають, що до представників Феміди, 
які порушили присягу, слід застосовувати трирічний строк давності

Ірина ПОЛІЩУК, 
«Урядовий кур’єр»

Як дисциплінарне стягнення 
стосовно суддів, які пору-

шили присягу, потрібно засто-
совувати трирічний строк дав-
ності. На цьому наполягають у 

Вищій раді юстиції. «Законо-
давче закріплення звільнен-
ня судді за порушення при-
сяги як виду дисциплінарно-
го стягнення та встановлен-
ня трирічного строку давнос-
ті притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності відбу-

лось одночасно і набрало чин-
ності згідно із Законом Укра-
їни «Про забезпечення пра-
ва на справедливий суд» з 28 
березня 2015 року, — зазна-
чає голова Вищої ради юсти-
ції Ігор Бенедисюк. — Пункт 
8 розділу ІІ «Прикінцеві та 

перехідні положення» Зако-
ну «Про забезпечення права 
на справедливий суд» устано-
вив, що заяви і скарги, подані 
до набрання чинності, а також 
дисциплінарні провадження 
щодо суддів, розпочаті до на-
брання чинності цього закону, 

здійснюються відповідно до 
Закону «Про судоустрій і ста-
тус суддів» у редакції, чинній 
на момент подачі відповідної 
заяви чи скарги, від-
криття відповідного 
дисциплінарного про-
вадження».
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Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 17.03.2016 року о 12 год. 30 хв. розглядати-
меться цивільна справа № 755/16528/15-ц за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» до Кравец Віктора
Самуїловича про звернення стягнення на предмет
іпотеки шляхом передачі у власність ПАТ «Дельта
Банк».

Кравец Віктор Самуїлович, останні відомі місця
знаходження: АР Крим Алупкинського р-ну, смт Гас-
пра, Алупкинське шосе, 4, кв. 30, місце реєстрації:
м. Київ, вул. Будівельників, 4-а, кв. 7 — виклика-
ється в судове засідання як відповідач. У разі неявки
відповідача справа буде розглянута на підставі на-
явних в матеріалах справи доказів.

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

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в якості відповідачів Скорук Валентину Михайлівну,
Ліннікову Світлану Олександрівну, Рогожника Сергія Ми-
колайовича, Мартинова Володимира Юрійовича, Моі-
сеєва Олександра Валерійовича для участі в цивільних
справах за позовом ПАТ «Дельта Банк», які відбудуться
10 березня 2016 року до Скорук Валентини Михайлівни
о 15:00 годині; до Ліннікової Світлани Олександрівни о
15:10 годині; до Рогожника Сергія Миколайовича о 15:20
годині; до Мартинова Володимира Юрійовича о 15:30 го-
дині; Моісеєва Олександра Валерійовича о 15:40 годині
про стягнення заборгованості за кредитним 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 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
в якості відповідачів Савченко Олену Григорівну, Циконову
Надію Євгенівну, Соловйову Маргариту Іванівну, Савченко
Наталію Сергіївну, Черевка Олега Віталійовича, Яшкардіна
Сергія Михайловича, Мозякову Кристину Федорівну для
участі в цивільних справах за позовом ПАТ «Дельта Банк»,
які відбудуться 15 березня 2016 року: до Савченко Олени
Григорівни о 15:00 годині; до Циконової Надії Євгенівни о
15:10 годині; до Соловйової Маргарити Іванівни о 15:20 го-
дині; до Савченко Наталії Сергіївни о 15:30 годині; до Че-
ревка Олега Віталійовича о 15:40 годині; до Яшкардіна
Сергія Михайловича о 15:50 годині; до Мозякової Кристини
Федорівни о 16:00 годині про стягнення заборгованості за
кредитним договором у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30. З дня
опублікування оголошення про виклик сторін вони вважа-
ються 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

Повідомлення про припинення Приватного 
акціонерного товариства «СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД

«ПЛАЗ» (код ЄДРПОУ 13528895) шляхом перетворення
15 грудня 2015 року Загальними зборами Приватного

акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Плаз»
прийнято рішення: припинити ПрАТ «Суднобудівний
завод «Плаз» (код ЄДРПОУ: 13528895, місцезнаход-
ження: Україна, 87509, Донецька обл., м. Маріуполь, вул.
Заозерна, 62, розмір статутного капіталу 1 300 000,00
грн.) шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ з попередньою назвою «Суд-
нобудівний завод «Плаз».

Головою комісії з припинення призначено Семьонова
Олега Івановича.

Вимоги кредиторів до ПрАТ «Суднобудівний завод
«Плаз» приймаються протягом 2 місяців з дати публіка-
ції оголошення про припинення. Порядок пред’явлення
вимог — надсилання довільної форми письмової ви-
моги за адресою: 87509, Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Заозерна, 62.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою Азаркіна Вік-
тора Семеновича до Азаркіна Павла Володимировича
про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням. Відповідач по справі:
Азаркін Павло Володимирович, останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. М. Ва-
силевського, буд. 4, кв. 80, викликається 14 березня
2016 року о 09 год. 00 хв. до Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області (Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Т. А. Хаустова

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості до:

1. Відповідач Миленко Вікторія Борисівна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Тухачевського, буд. 7, викликається 09
березня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

2. Відповідач Михайлов Павло Сергійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Північна, буд. 15, викликається 09 бе-
резня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає відповідачів Біляка Дениса Володимировича, ос-
таннє місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Отважних,
15/11, Донецька область та Тарахан Олену Михай-
лівну, останнє місце реєстрації: вул. Синяківська, 75 а,
кв. 153, м. Ніжин, Чернігівська область, в судове за-
сідання, яке відбудеться 15.03.2016 р. о 14 год. 30
хв. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17,
каб. №20, по цивільній справі №127/28072/15-ц за
позовом Кисельової Лариси Іванівни до ТОВ «АВТО
ГЕО», Біляка Дениса Володимировича, Тарахан
Олени Михайлівни про звільнення майна з-під
арешту та визнання права власності. Справу розгля-
дає суддя Л. Ф. Романюк.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. У ви-
падку неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто за їх відсутності.

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове
засідання Падюку Андрія Пилиповича для участі у роз-
гляді цивільної справи за апеляційною скаргою ПАТ
«Дельта Банк» на рішення Кам’янка-Бузького районного
суду Львівської області від 30 червня 2015 року у справі
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Падюки Андрія Пили-
повича про звернення стягнення на предмет іпотеки
шляхом передачі у власність та усунення перешкод у
здійсненні права власності, зобов’язати здійснити дер-
жавну реєстрацію права власності, припинення права
власності іпотекодавця, припинення права користування
житловим приміщенням всіх мешканців, виселення іпо-
текодавця та інших мешканців.

Судове засідання відбудеться 24 березня 2016 року о
15 год. 00 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської
області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Н. П. Крайник 

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом №219/11334/2016-ц — ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Коряк Тетяни Олександрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Коряк Тетяна Олександрівна,
09.06.1989 р.н., яка мешкає: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Незалежності, буд. 178, викликається до суду (Донецька
область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201) для участі в роз-
гляді справи по суті на 09-40 годину 15 березня 2016 року.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність. 

Суддя І. В. Воробйова

Рубіжанський міський суд Луганської області по-

відомляє, що 26.05.2015 року ухвалено заочне рі-

шення по цивільній справі № 2/425/274/15 за

позовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» до Кардаша Романа

Анатолійовича, 04.06.1982 р.н., Кардаша Анатолія

Івановича, 11.10.1957 р.н., про стягнення заборго-

ваності за кредитним договором.

Суддя О. Л. Овчаренко

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-
ласті повідомляє як відповідача Косенка Сергія
Олександровича про те, що розгляд справи за позо-
вом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором відбудеться 11
березня  2016 року о 09.00 в приміщенні Білоцерків-
ського міськрайонного суду Київської області, за ад-
ресою: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул.
Турчанінова, 7, зал судових засідань № 4, суддя 
Кошель Л. М.

В разі неявки відповідача до суду без поважних
причин справу буде розглянуто в його відсутність.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Герасименко Миколу Івановича, який

проживає за адресою: м. Київ, вул. Лятошинського,

4 А, кв. 38, у судове засідання, яке призначено на

25.03.2016 року о 10.00 годині по цивільній справі

за позовом Герасименко Ірини Петрівни до  Гераси-

менка Миколи Івановича про розірвання шлюбу.

Адреса суду: м. Київ, вул. Потєхіна, 14-а, каб. 21. 

Суддя Н. П. Чередніченко

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Бобришову Наталію Володимирівну,
яка зареєстрована за адресою: Луганська область, 
м. Попасна, вул. Вокзальна, 12/6, у судове засідання по
цивільній справі № 423/1431/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційного банку «Приват-
банк» про стягнення заборгованості по кредиту, що від-
будеться 14 березня 2016 року о 13 год. 00 хв. в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Суворова, 2, каб. №4 (2 поверх). У разі неявки
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі cт.
169 ЦПК України.

Суддя В. А. Закопайло

Балаклійський районний суд Харківської області
викликає Ханіну Оксану Вікторівну в судове засі-
дання на 09 березня 2016 року о 09-00 год. в якості
відповідача по справі за позовом ПАТ «ДельтаБанк»
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою:
Харківська область, м. Балаклія, вул. Соборна, 87. В
разі неявки відповідача без поважних причин або не-
повідомлення про причини неявки справа буде роз-
глянута за його відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя С. І. Усенко

Сєвєродонецьким міським судом Луганської об-

ласті викликається до суду:

- Шадрунов Михайло Сергійович (останнє відоме

місце проживання: 93403, Луганська обл., м. Сєвє-

родонецьк, пр. Радянський, буд. 61, кв. 40) о 08 го-

дині 30 хвилин 28.03.2016 р. для участі у розгляді

справи № 428/9914/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Скочій Г. Д.

Таращанський районний суд Київської області по-
відомляє громадянина Яремчика Сергія Ігоровича,
08.09.1962 року народження, останнє відоме місце
проживання: м. Тараща, вул. Б. Хмельницького, 17,
Київської області, що він викликається в судове за-
сідання як відповідач в справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 11 березня 2016 року о 10 го-
дині 00 хвилин в залі суду за адресою: м. Тараща,
вул. В. Сікевича, 75, Київської області. В разі неявки
справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя О. М. Бабоїд

Бершадський районний суд Вінницької області викликає Тютюннікову Валентину
Іванівну, останнє відоме місце проживання: Вінницька область, м. Бершадь, вул.
Жовтнева, 33, як відповідача в цивільній справі № 126/170/16, провадження
2/126/171/16 р. за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Тютюннікової Валентини Іванівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором на 10 год. 00 хв. 16 березня 2016 року. Судове засідання від-
будеться в залі судових засідань № 1 у приміщенні Бершадського районного суду
Вінницької області за адресою: Вінницька область, м. Бершадь, вул. Шевченка, 4.
Ваша явка обов’язкова. У разі неявки до суду в зазначений день і час без поважних
причин або неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута за вашої
відсутності на підставі наявних у ній даних та доказів. 

Суддя А. І. Куйбіда

Семенівський районний суд Чернігівської області викликає як відповідачів
Магомедова Магомеда Курбановича, Наумову Ганну Василівну (останнє відоме
місце проживання: вул. Центральна, будинок 9, квартира 73, місто Семенівка
Чернігівської області, 15400) для участі у цивільній справі за позовом Вико-
навчого комітету Семенівської міської ради Чернігівської області до Магоме-
дова Магомеда Курбановича, Наумової Ганни Василівни про визнання осіб
такими, що втратили право користування житловим приміщенням, розгляд
якої відбудеться 9 березня 2016 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Се-
менівського районного суду Чернігівської області (зала №1, вулиця Цен-
тральна, 6, місто Семенівка, Чернігівська область, 15400).

Суддя О. І. Гнип

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що слухання справи 
№ 686/598/16-ц за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гаран-
тія» до Бугая Миколи Никифоровича, Соколова Юрія Юрійовича про
стягнення заборгованості за кредитом відбудеться 9 березня 2016 року
о 09 год. 05 хв. у приміщенні Хмельницького міськрайонного суду: вул.
Кам’янецька, 117, каб. 9.

Явка Соколова Юрія Юрійовича в судове засідання обов’язкова.
Суддя О. Л. Заворотна

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до Да-
видова Андрія Володимировича, Давидової Оксани Анатоліївни про
стягнення заборгованості та збитків відповідно до кредитного договору 
№ 50006912 від 17.11.2012 року, місце проживання яких м. Макіївка
Донецької області, викликаються на 11 березня 2016 року о 08-30 го-
дині до суду, каб. №2-1/2, для участі у розгляді справі (№ 234/2341/16-ц,
2/234/1819/16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність. 

Суддя Юр’єва К. С.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/54/16-ц за позовом Бабічева С. В. до Бабішева Ю. П., Бабішевої Н. І.,
Бабішева А. Ю. про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідачі у справі — Бабішев Юрій Павлович, 16.03.1953 р.н., Бабішев
Артем Юрійович, останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка До-
нецької області, вул. Леніна, буд.125, кв. 3; Бабішева Ніна Іванівна, останнє
відоме місце проживання якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Сакко і
Ванцетті, буд.76, викликаються до суду на 16 березня 2016 року о 08-00 го-
дині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя О. С.Малінов

Апеляційний суд Волинської області за адресою: м. Луцьк, вул. Червоного Хреста,
10 викликає на 10 год. 00 хв. 16 березня 2016 року відповідачів Товариство з обмеже-
ною відповідальністю «Укрспецторг групп», Москалика Сергія Віталійовича  у справі
за позовом Мухи Павла Олександровича до Відділу державної виконавчої служби Ро-
жищенського районного управління юстиції, Товариства з обмеженою відповідальністю
«Укрспецторг групп», Мокроуза Вадима Івановича, Москалика Сергія Віталійовича, Чи-
калюка Олега Леонідовича, третя особа публічне акціонерне товариство «ОТП Банк»,
про визнання прилюдних торгів, договору купівлі-продажу недійсними, витребування
та повернення майна, визнання права власності на автомобіль за апеляційними скар-
гами відповідачів: Відділу державної виконавчої служби Рожищенського районного
управління юстиції та Чикалюка Олега Леонідовича на рішення Рожищенського 
районного суду Волинської області від 03 червня 2015 року. 

Відповідачі мають право подати свої докази чи заперечення проти позову, апеля-
ційних скарг чи повідомити про них суд.

У разі неявки відповідачів справа буде розглядатися за їх відсутності за наявними
у справі доказами.

Суддя С. І. Киця

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє Білоусова
Івана Васильовича, 21.04.1984 р.н., уродженця міста Сєвєродонецька Лу-
ганської області, про ухвалення заочного рішення від 26 лютого 2016 року
по справі № 428/2381/16 про визнання за Білоусовою Вікторією Олексан-
дрівною права власності на 1/2 частку квартири № 118 в будинку № 15-А по
шосе Будівельників у місті Сєвєродонецьку Луганської області.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за пись-
мовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом десяти днів з
дня отримання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає Куліш Юлію Володимирівну як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/6659/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк»
до Куліш Юлії Володимирівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором на 11 березня 2016 року об 11.00 годині.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає Медяника Дениса Сергійовича як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/6579/15-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-
Банк» до Медяника Дениса Сергійовича про стягнення заборгованості
на 11 березня 2016 року о 10.00 годині.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача
Антімірова Віталія Леонідовича, 20.10.1983 року народження, який прожи-
ває за адресою: кв-л Октябрьської революції, 15/50, м. Лисичанськ Луган-
ської області, у судове засідання з розгляду цивільної справи № 2/415/384/16
за позовом Антімірової Любові Іванівни до Антімірова Віталія Леонідовича
про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, яке відбу-
деться 11 березня 2016 р. об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за ад-
ресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 3. У разі неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя С. Л. Бойко

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відпові-
дача Акопян Анаіт Кіміківну, яка зареєстрована за адресою: вул. М. Го-
голя, 1, сел. Михайлівка Перевальського району Луганської області, в
судове засідання з розгляду цивільної справи № 2/415/472/16 за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Акопян Анаіт Кіміківни про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 25 березня 2016 р. о 15 годині 30 хвилин у
приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб.
3. У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. Л. Бойко

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що

25 лютого 2016 року розглянуто цивільну справу № 409/223/16-ц за

позовом Національного юридичного університету ім. Ярослава Муд-

рого до Кравцова Олександра Олександровича про стягнення забор-

гованості за державним кредитом для здобуття вищої освіти та

винесено заочне рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Третяк О. Г.
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оголошення

У зв’язку з розглядом цивільної справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний Банк «ПРИВАТБАНК» до Акопян
Григора Стьопайовича про стягнення заборгова-
ності Приморський районний суд міста Маріуполя
викликає як відповідача Акопян Григора Стьо-
пайовича, останнє місце проживання якого: місто
Маріуполь, вул. Котовського, будинок 137, в су-
дове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду
за адресою: м. Маріуполь, проспект Будівельників,
буд.52а, кабінет № 3 о 08.00 годині 16 березня
2016 року та о 08.00 годині 23 березня 2016 року.

Відповідачу пропонується в разі неявки повідо-
мити суд про причини. В разі неявки без поважної
причини справа може бути розглянута у відсут-
ність відповідача. 

Суддя Н. М. Курбанова

Садгірський районний суд м. Чернівці викли-
кає Бабій Івана Григоровича, 18.01.1956 року на-
родження, Бабій Валентину Василівну,
24.10.1964 року народження, які проживають:
3-й провулок Ак. Курчатова, 6, м. Чернівці, як
відповідачів по справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відкладено на 23.03.2016
року о 10.00  годині у приміщенні Садгірського
районного суду м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої не-
явки в судове засідання справу буде розглянуто
у вашу відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Тріска А. І.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпро-
петровської області повідомляє, що 21 січня 2016 року суддею
Решетник Т. О. було винесено заочне рішення по цивільній
справі №209/4874/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Царенкова Ста-
ніслава Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитом.

Позовні вимоги ПАТ КБ «Приватбанк» до Царенкова Станіс-
лава Олександровича про стягнення заборгованості за кредитом
задоволені частково.

При публікації оголошення Царенков Станіслав Олександро-
вич вважається належно повідомленим про винесення заочного
рішення.

Копію заочного рішення можна отримати в приміщенні 
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропет-
ровської області за адресою: Дніпропетровська область,
м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, кабінет канцелярії.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача 
Світличну Світлану Костянтинівну, останнє місце реєстрації якої:
м. Київ,вул. Тростянецька, 6-Ж, кв. 295, в судове засідання, яке
відбудеться 20.05.2016 року о 08 год. 50 хв. за адресою: м. Київ,
вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді ци-
вільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Світличної
Світлани Костянтинівни про стягнення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-

ється повідомленим про день, час та місце розгляду справи і в
разі неявки його до суду справа може бути розглянута за його
відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний
повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Гайцук Наталію Олександрівну про те, що 24 березня
2016 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 03037, м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 15, відбудеться судове
засідання в цивільній справі за позовом Жигуліної
Ірини Леонідівни до Гайцук Наталії Олександрівни як
відповідача про стягнення грошових коштів за дого-
вором позики.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або непо-
відомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І.А.

Пустомитівський районний суд Львівської області пові-
домляє, що 24.03.2016 р. о 15 год. 00 хв. в Пустомитів-
ському районному суді Львівської області відбудеться
розгляд цивільної справи за позовом Приватного акціонер-
ного товариства «Київський страховий дім» до Жаров-
ського Назара Тарасовича про стягнення заборгованості та
штрафних санкцій.

Прошу прибути відповідача Жаровського Назара Тара-
совича, зареєстроване місце проживання якого: с. Будьків,
буд. 52, Пустомитівського району, Львівської області в Пус-
томитівський районний суд Львівської області (м. Пусто-
мити, вул. І. Кандиби, 3) на вказану дату. У випадку неявки
відповідача в судове засідання, справу буде розглянуто за
його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Д.А. Кукса
В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду

Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за позовом пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» про стяг-
нення заборгованості: №310/935/16-ц до Липенко Світлани
Анатоліївни, Філіпенко Ольги Віталіївни.

Розгляд справи призначено на 09.03.2016 року на 08
годин 15 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ко-
мунарів, 64, каб.502, суддя Петягін В. В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Липенко Світлану Анато-
ліївну, Філіпенко Ольгу Віталіївну.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Куп’янський міськрайонний суд Харківської області
викликає Балі Асіма, 05.02.1972 р.н., який проживає за
адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Пушкінська,
50, як відповідача по цивільній справі за позовом Рисо-
вої М.Ю. про розірвання шлюбу. 

Судове засідання відбудеться 17.03.2016 р. о 13.30 у
приміщенні суду за адресою: Харківська обл., м.
Куп’янськ, вул. 1 Травня, 27а, каб. 18.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки  справу
буде розглянуто за відсутності відповідача за наявними
в матеріалах справи документами. Про причини неявки
відповідач зобов’язаний повідомити суд. 

Суддя С. В. Клімова

ПАТ «Шахта імені О.Ф. Засядька», адреса місцезна-
ходження: Донецька обл., м. Авдіївка, проїзд Індустріаль-
ний, 1 викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької обл. як відповідач по цивільній справі за
позовом Ляміна Юрія Федоровича до ПАТ «Шахта імені
О.Ф. Засядька» про відшкодування моральної шкоди, за-
подіяної внаслідок професійного захворювання на ви-
робництві в судове засідання, яке відбудеться 15.03.2016
року о 13-00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька обл., м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі
неявки відповідача до суду справу буде вирішено на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя В. В. Корнєєва

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відпо-
відача Іваницького Олександра Миколайовича по цивільній
справі № 752/13690/15-ц за позовом Гераська Максима
Григоровича від імені та в інтересах Гончаренко Юлії Вік-
торівни до Іваницького Олександра Миколайовича про по-
збавлення батьківських прав. Судове засідання відбудеться
23 березня 2016 року о 16 год. 00 хв. в приміщенні суду за
адресою: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, каб. 35.

Ви маєте право подати до суду письмові заперечення
проти позову з посиланням на докази чи повідомити про
поважність причин неявки. В разі неявки справу буде роз-
глянуто за наявних доказів. Наслідки неявки в судове засі-
дання особи, яка бере участь у справі, передбачені ст. ст.
169, 170 ЦПК України та ст. 185-3 КУпАП.

Суддя Плахотнюк К. Г.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-

вом Рутковської Нінель Петрівни до Сарани Максима

Анатолійовича про розірвання договору викликає

відповідача Сарану Максима Анатолійовича у судове

засідання на 15.03.2016 р. о 12 год. 00 хв. та пові-

домляє, що в разі неявки справа буде розглянута за

його відсутності.

Суддя Ул’яновська О. В.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає Шевченка Тараса Григоровича як відпові-
дача у цивільній справі за позовом Шевченко Марії
Вячеславівни до Шевченка Тараса Григоровича про
розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 14 березня 2016
року о 13 год. 45 хв. та 17 березня 2016 року о 08
год. 45 хв. і відбудеться в приміщенні суду за адре-
сою: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, каб. № 208.

В разі вашої неявки, справу буде розглянуто за на-
явними матеріалами справи.

Суддя Пухна О. М.

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-333/16 за позовом Татаренко Тетяни
Миколаївни до Анісімова Олександра Вікторовича про
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди, викликає до суду як відповідача
Анісімова Олександра Вікторовича на 10 березня 2016
року о 09.00 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Болобана В.Г. в приміщенні суду, що розташоване за ад-
ресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута у його
відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя В. Г. Болобан

Троїцький районний суд Луганської області викликає
в судове засідання Заргарян Артака Вазгеновича, Хуноян
Хачатур Ваніковича, Хуноян Анік Ваніковну як відповіда-
чів по справі № 433/50/16-ц за позовом ПАТ «Державний
ощадний банк України» до Заргарян Артака Вазгено-
вича, Хуноян Хачатур Ваніковича, Хуноян Анік Ваніковни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 15.03.2016 року о 10 го-
дині 00 хвилин за адресою: вул. 1 Травня, 5-А, смт Тро-
їцьке Луганської області.

У разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто без вашої участі в порядку ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Ляшенко М. А.

Київський районний суд м. Одеси викликає Поліщука
Олега Васильовича як відповідача по цивільній справі 
№ 520/5383/15-ц за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсиббанк» до Поліщук Сніжани
Олексіївни, Поліщука Олега Васильовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Судове засідання
відбудеться 04 квітня 2016 року о 14 годині 00 хвилин, го-
ловуючий по справі – суддя Чаплицький В.В., зала Київ-
ського районного суду м. Одеси № к.-254, за адресою: м.
Одеса, вул. Варненська, 3-б.

Відповідач, у разі неявки в судове засідання, має пові-
домити суд про причини своєї неявки. У разі неявки від-
повідача в судове засідання суд вправі розглянути справу
за його відсутності.

Суддя В. В. Чаплицький

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Ре-
мігу Галину Василівну (91015, м. Луганськ, кв.
Мирний, б. 13-б) по цивільній справі № 409/184/16-ц
за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України»
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Судове засідання відбудеться 28.03.2016 року (ре-
зервна дата 04.04.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Середино-Будський районний суд Сумської області
викликає як відповідача Мамченко Катерину Григорівну,
01.04.1986 року народження (останнє місце прожи-
вання: вул. Пролетарська, б. 45, смт Зноб-Новгородське,
С-Будський район, Сумська область) у судове засідання
на 28 березня 2016 року о 09.00, яке відбудеться у при-
міщенні Середино-Будського райсуду за адресою: м. Се-
редина-Буда, вул. Комуністична, 16, Сумської області у
справі за позовом Мамченка Володимира Ігоровича про
розірвання шлюбу.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа
буде розглянута в його відсутність.

Суддя Т. М. Дубінчина

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа за позовом кредит-
ної спілки «Всеукраїнське народне кредитне това-
риство» до Жарової Тетяни Петрівни про стягнення
боргу за кредитним договором.

У зв’язку з цим суд викликає Жарову Тетяну Пет-
рівну у судове засідання, що відбудеться о 08 годині
30 хвилин 10 березня 2016 року за адресою: м. Бо-
риспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є. О.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/762/16-ц за позовом Дудко Лідії Миколаївни, Тру-
хачова Дениса Вікторовича до Жир Нонни Наумівни про
визнання дійсним договору.

Відповідачка Жир Нонна Наумівна викликається 
у судове засідання о 09.00 год. 30 березня 2016 року у при-
міщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет-
ровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград,
вул. Дніпровська, буд. 135, кабінет № 511. Суддя Палюх Т. Д.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності.

Корюківський районний суд Чернігівської області ви-
кликає Заваду Сергія Юрійовича як відповідача по ци-
вільній справі № 736/103/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Філіпова Віктора Миколайовича, Філі-
пової Тетяни Яківни, Завади Сергія Юрійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в судове
засідання на 17 березня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Корюківка Чернігівської області, вул.
Шевченка, 66, зал № 2, суддя Синько О. О.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере
участь у справі, передбачені ст. 169 ЦПК України. У разі
неявки відповідача справа буде розглянута за його від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє,
що розгляд апеляційної скарги Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приват Банк» на заочне рі-
шення Індустріального районного суду м. Дніпропетров-
ська від 24 червня 2015 року за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк»
до Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк»,
Ткача Євгена Петровича про стягнення заборгованості, від-
кладено до розгляду в Апеляційному суді Дніпропетров-
ської області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на
15 годину 10 хвилин 23 березня 2016 року.

У разі неявки сторін у судове засідання, справа буде
розглянута за їх відсутності.

Суддя М. М. Пищида

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/456/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Петричука Олександра Леонідовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в розмірі
53837,83 гривень.

Відповідач Петричук Олександр Леонідович виклика-
ється до каб. № 27 суду на 10 березня 2016 року о 14 го-
дині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута без його участі за наявними доказами. 

Суддя Шавиріна Л. П.�

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в якості відповідачів Борзенка Сергія Олександро-
вича, Борзенко Інессу Олегівну, Лєнича Павла
Павловича, Ангеловського Олексія Георгійовича, Тес-
венка Олександра Геннадійовича, Москаленка Ігоря Во-
лодимировича, Морозова Сергія Дмитровича, Зоідзе
Тетяну Сергіївну, Войтович Наталію Сергіївну, Хомченка
Станіслава Анатолійовича, Васильченко Віру Іванівну для
участі в цивільних справах за позовом ПАТ «Дельта
Банк», які відбудуться 17 березня 2016 року до Борзенка
Сергія Олександровича, Борзенко Інесси Олегівни о
16:00 годині; до Лєнича Павла Павловича о 16:10 годині;
до Ангеловського Олексія Георгійовича о 16:20 годині;
до Тесвенка Олександра Геннадійовича о 16:30 годині;
до Москаленка Ігоря Володимировича о 16:40 годині та
18 березня 2016 року до Морозова Сергія Дмитровича
о 16:00 годині; до Зоідзе Тетяни Сергіївни о 16:10 годині;
до Войтович Наталії Сергіївни о 16:20 годині; до Хом-
ченка Станіслава Анатолійовича о 16:30 годині; до Ва-
сильченко Віри Іванівни о 16:40 годині, про стягнення
заборгованості за кредитним договором у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. З дня опублікування оголо-
шення про виклик сторін вони вважаються повідомле-
ними 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 обл. викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості у судові засідання, які від-
будуться:

10.03.2016 року
09:30 Резнік Тетяна Петрівна (цивільна справа

433/239/16-ц).
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд

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

Суддя Бондаренко Л. І.
Сватівський районний суд Луганської обл. викли-

кає відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості у судові засідання, які
відбудуться:

10.03.2016 року
14:00 Віннічук Марина Олександрівна (цивільна

справа 426/5387/15-ц)
14:30 Щербак Олена Валентинівна (цивільна

справа 426/6022/15-ц)
15:00 Маркова Світлана Анатоліївна (цивільна

справа 426/6026/15-ц).
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд

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

Суддя Гашинський М. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області по-
відомляє, що цивільна справа № 2/243/531/2016 за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Панасенко Олени Сергіївни
про стягнення заборгованості за кредит призначена до
розгляду на 10.03.2016 р. об 11-30 год., резервна дата
18.03.2016 р. о 08-00 год. за адресою суду: м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідача — Панасенко Олени Сергіївни,
06.08.1976 року народження, зареєстрованої за адресою:
Слов’янський район Донецької області, с. Пискунівка, вул.
Заовражна, 9 є обов’язковою.

У разі неявки до судового засідання справа буде роз-
глянута без Вашої участі з винесенням заочного рішення.
При собі мати паспорт.

Суддя Руденко Л. М.

Ватутінський міський суд Черкаської області викликає Вол-
кова Дмитра Олександровича, 25.07.1983 року народження,
зареєстрованого: м. Дніпропетровськ, вул. Путилівська, 19,
кв. 7, як відповідача по справі № 690/65/16 за позовом Вол-
кової Тетяни Степанівни про стягнення аліментів та по справі
№ 690/66/16 за позовом Волкової Тетяни Степанівни про ро-
зірвання шлюбу.

Судові засідання відбудуться 10 березня 2016 року об 11
год. 00 хв. та об 11 год. 30 хв. у м. Ватутіне Черкаської області,
вул. Будівельна, 1. У разі неявки відповідача в судове засі-
дання дане оголошення вважається належним повідомлен-
ням і по справі буде винесено заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини від-
повідач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її причини.

Голова суду В. А. Здоровило

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає Івашкевича
Едуарда Святославовича, 09.04.1969 року народження, у якості відповідача
по цивільній справі за позовом Кандаурова Олександра Миколайовича до
Нечитайла Ігоря Олександровича, Івашкевича Едуарда Святославовича,
третя особа: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарантія Плюс»
про визнання недійсними договорів купівлі-продажу частки учасника в ста-
тутному капіталі товариства, у судове засідання, що призначене на
15.03.2016 року на 10-00 годину та відбудеться у приміщенні суду за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, каб. № 8, при собі мати паспорт.

У випадку неявки у судове засідання та неповідомлення суду про поважну
причину неявки, позов буде розглянутий на підставі документів, які наявні
в матеріалах справи.

Суддя В. В. Калюжна

Апеляційний суд міста Києва викликає обвинуваченого Колесніченка Ва-
дима Васильовича, останнє відоме місце проживання: Автономна Респуб-
ліка Крим, м. Ялта, вул. Боткінська, 4, кв. 1, в судове засідання на 16.03.2016
року о 09-30 год. за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А, в криміналь-
ному провадженні за апеляційною скаргою прокурора в кримінальному про-
вадженні Калітенка С.О. на ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва
від 10 грудня 2015 року про повернення обвинувального акта у криміналь-
ному провадженні за матеріалами спеціального досудового розслідування,
яке внесене до ЄРДР за №22014000000000510 від 14 листопада 2014 року
по обвинуваченню Колесніченка Вадима Васильовича у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 3 ст. 161 КК України, про-
курору Генеральної прокуратури України.

Суддя В. В. Ковальська

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕНТРАНСБУД»

(код ЄДРПОУ: 31324624) повідомляє про проведення 04 квітня 2016 р. о
12 годині 00 хвилин за місцевим часом позачергових загальних зборів
учасників Товариства, які проводитимуться за адресою: Україна 85670,
Донецька обл., м. Вугледар, ст. Вуглесборочна.

Порядок денний:
1. Призначення виконуючого обов’язки генерального директора То-

вариства на момент перебування генерального директора у відпустці,
відрядженні або на період тимчасової непрацездатності.

Телефон для довідок: (06273) 6-53-00.
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Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання на 14 березня 2016 року о 08
годині 45 хвилин (резервна дата 16 березня 2016 року о
08 годині 45 хвилин) за адресою: Запорізька область, 
м. Приморськ, вул. Леніна, буд. 26, каб. 15, зал № 2, як
відповідача Пташку Вікторію Віталіївну по цивільній
справі № 2/326/78/2016 (№ 326/116/16-цр.) за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до
неї про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на вка-
зані дату та час справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Т. В. Стріжакова

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання на 14 березня 2016 року о 08
годині 15 хвилин (резервна дата 16 березня 2016 року о
08 годині 15 хвилин) за адресою: Запорізька область, 
м. Приморськ, вул. Леніна, буд. 26, каб. 15, зал № 2, як
відповідача Зоріну-Галич Майю Олександрівну по ци-
вільній справі № 2/326/97/2016 (№ 326/161/16-цр.) за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до неї про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на вка-
зані дату та час справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Т.В. Стріжакова

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 24 березня 2016 року
о 14 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Дроздо-
вої Ірини Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Дроз-
дова І. В. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за наявними матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 24 березня 2016 року
о 15 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Котля-
рова Андрія Олексійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Кот-
ляров А. О. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Халімоненка Андрія Олексан-
дровича, 01.01.1978 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 16.00 годину 28.03.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Халімоненка Андрія Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26 а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Підгорного Геннадія Мико-
лайовича, 21.06.1970 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 17.00 годину 28.03.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Підгорного Геннадія 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.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 24 березня 2016 року
о 13 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Кукси
(Небожинської) Марини Вікторівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Кукса
(Небожинська) М.В. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута за наявними у справі матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 24 березня 2016 року
об 11 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Попова
Юрія Володимировича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Попов
Ю.В. У разі неявки відповідача справа буде розгля-
нута за наявними у справі матеріалами.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає
як відповідача Виглай Андрія Сергійовича, 23.09.1990 року
народження, який зареєстрований за адресою: кв. 40 років
Победи, 11/16, м. Зоринськ, Перевальського району, Лу-
ганської області, в судове засідання з розгляду цивільної
справи № 2/415/451/16 за позовом Козюберда Миколи Іва-
новича до Виглай Андрія Сергійовича про відшкодування
шкоди, завданої злочином, третя особа: ДВС Переваль-
ського РУЮ у Луганській області, яке відбудеться 11 бе-
резня 2016 р. о 08 годині 30 хвилин в приміщенні суду за
адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 3. У
разі неявки в дане судове засідання справа буде розгля-
нута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. Л. Бойко

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Байрамову Ольгу Миколаївну,
1975 року народження, яка проживає за адресою:
вул. Огородна, 9, м. Алчевськ, Луганської області, в
судове засідання щодо виконання судового дору-
чення про допит Байрамової Ольги Миколаївни у
зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом
Байрамова Миратгельди Шадурдиєвича до Байра-
мової Ольги Миколаївни про розірвання шлюбу, яке
відбудеться 11 березня 2016 р. о 14 годині 30 хвилин
в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул.
Штейгерська, 38, каб. 3.

Суддя С. Л. Бойко

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Чумаченко Олену Володимирівну,
09.01.1970 р.н., яка зареєстрована за адресою: вул. Ле-
ніна, 47/99, м. Алчевськ, Луганської області, в судове за-
сідання з розгляду цивільної справи № 2/415/443/16 за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Чумаченко Олени Воло-
димирівни про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 21 березня 2016 р. о 15 годині 30 хвилин в
приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Радян-
ська, 38, каб. 3.

У разі неявки в дане судове засідання справа буде
розглянута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя С. Л. Бойко

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя викликає
у судове засідання відповідачів Романову Людмилу
Олексіївну та Остаха Юрія Михайловича за позовом
Берегового З.В. про витребування майна із чужого
незаконного володіння, визнання недійсним іпотеч-
ного договору та застосування наслідків недійсності
договору шляхом скасування рішення про державну
реєстрацію прав та скасування записів, що відбу-
деться 09.03.2016 р. о 14 год. 15 хв. в приміщенні
Жовтневого районного суду м. Запоріжжя, за адре-
сою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 6,
каб. №2.

Суддя Н. Г. Скользнєва

Кухар Миколі Юрійовичу (28.07.1983 р.н., який заре-
єстрований за адресою: Житомирська обл., с. Бистрі-
ївка, вул. Рибачківського, 38) необхідно 10.03.2016 року
з’явитись на 11 год. 00 хв., до Дарницького районного
суду м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, кабінет № 109),
для участі в судовому розгляді цивільної справи за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» до Кухар Миколи Юрійовича,
Савули Антона Миколайовича про стягнення заборгова-
ності. У випадку неявки відповідач зобов’язаний повідо-
мити суд про причини неявки. У разі неявки відповідача
до суду, справу буде розглянуто по суті за наявними у
справі матеріалами у його відсутність в порядку ст. 169
ч. 4 ЦПК України.

Суддя О. В. Домарєв

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті»
до Шевцової Наталії Вікторівни про стягнення заборгова-
ності та збитків за кредитним договором: № 310/972/16-ц.

Розгляд справ призначено на 14.03.2016 року о 10.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 401, За-
порізької області, суддя Черткова Н. І. тел.: 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Шевцову Наталію Вікто-
рівну.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Старокостянтинівський районний суд Хмельниць-
кої області (адреса: м. Старокостянтинів, вул. Миру,
9) викликає в судове засідання Дорофєєву Любов
Сергіївну, 17.06.1959 року народження, що відбу-
деться о 09.00 год. 17 березня 2016 року як відпові-
дача у справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. У разі неявки до суду та неповідомлення при-
чин неявки, або якщо такі причини суд визнає
неповажними, справа буде вирішена на підставі на-
явних у справі даних та доказів і буде постановлено
заочне рішення. 

Суддя Є. М. Андрощук

Звенигородський районний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання Коломоєць Віталія
Валентиновича як відповідача в цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Коломоєць Віта-
лія Валентиновича про стягнення боргу за кредит-
ним договором, яке відбудеться 14 березня 2016
року о 09.00 годині в приміщенні Звенигородського
районного суду Черкаської області за адресою: Чер-
каська обл., м. Звенигородка, пр-т Шевченка, 12а. У
разі неявки до суду справа буде розглянута на під-
ставі наявних у ній доказів згідно ч. 9 ст. 74, ст. 169
ЦПК України.

Суддя Т. М. Кравченко

Інформація Національної академії педагогічних наук України 
про використання коштів Державного бюджету України за 2015 рік

Національна академія педагогічних наук України (далі – НАПН України) є науковою організацією, що заснована
на державній власності. 

Основною метою діяльності НАПН України є здійснення прогностичної наукової діяльності та участь у розроб-
ленні наукової політики в галузі освіти, педагогіки та психології, всебічне наукове супроводження всіх освітніх
рівнів.

Основними завданнями діяльності НАПН України є: здійснення фундаментальних і прикладних наукових до-
сліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, упровадження в освітню та інші види соціальної практики про-
дукції, підготовленої за результатами НДР; підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації у галузі наук
про освіту, педагогіки і психології; зберігання педагогічних та освітніх пам'яток, які складають національне на-
дбання; підготовка фахівців вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів (післядипломна ос-
віта).

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» Національній академії педагогічних
наук України затверджено бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 114898,7 тис. грн., касові видатки
становили 114832,6 тис. грн., за спеціальним фондом кошторис на 2015 рік з урахуванням внесених змін становив
14995,8 тис. грн., касові видатки – 13642 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551020 «Наукова і організаційна діяльність Президії НАПН України» на 2015 р. за-
тверджено видатки за загальним фондом у сумі 12265,7 тис. грн., за спеціальним фондом – 994 тис. грн., касові
видатки за загальним фондом становили 12199,7 тис. грн., за спеціальним фондом – 920,5 тис. грн. За рахунок
коштів зазначеної бюджетної програми здійснювалася виплата довічної плати за звання дійсним членам (акаде-
мікам) та членам-кореспондентам (5875,4 тис. грн.), утримувався апарат Президії НАПН України.

За бюджетною програмою 6551030 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні роз-
робки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних
наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що станов-
лять національне надбання» на 2015 р. затверджено видатки за загальним фондом у сумі 88846,6 тис. грн., за
спеціальним фондом – 6210,4 тис. грн., касові видатки за загальним фондом становили 88846,5 тис. грн., за спе-
ціальним  фондом – 5490,3 тис. грн.

За бюджетною програмою 6551030 у 2015 р. кошти використовувалися за наступними напрямами: проведення
фундаментальних досліджень – 57805,2 тис. грн.; прикладні дослідження – 23555,1 тис. грн.; підготовка наукових
кадрів – 7426,2 тис. грн.; фінансова підтримка наукового об’єкту, що становить національне надбання – 60 тис.
грн.

У 2015 р. виконання наукових досліджень здійснювалося у 13 установах НАПН України. Забезпечено виконання
90 фундаментальних та 33 прикладних досліджень у сфері педагогічних, психологічних та філософських наук.

У 2015 р. випуск аспірантів з відривом від виробництва становив 39 осіб, у тому числі за загальним фондом –
34, за спеціальним фондом – 5; випуск аспірантів без відриву від виробництва становив – 50 осіб, у тому числі за
загальним фондом – 16, за спеціальним фондом – 34; випуск докторантів становив 18 осіб – за загальним фон-
дом.

У 2015 р. прийом аспірантів з відривом від виробництва становив 39 осіб, у тому числі за загальним фондом –
14, за спеціальним фондом – 25; прийом аспірантів без відриву від виробництва – 30 осіб, з них за загальним
фондом 2, за спеціальним фондом – 28; прийом докторантів становив 12 осіб, у тому числі за загальним фондом
– 8, за спеціальним фондом – 4.

За бюджетною програмою 6551060 «Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти за-
кладами післядипломної освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації» у 2015 р. затверджено видатки за загальним фондом в
сумі 13786,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 7791,4 тис. грн., касові видатки за загальним фондом становили
13786,4 тис. грн., за спеціальним фондом – 7231,2 тис. грн. Видатки загального фонду на підвищення кваліфікації
становили 13381,1 тис. грн., на підготовку науково-педагогічних кадрів – 405,3 тис. грн. 

У 2015 р. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» здійснив випуск: слухачів курсів підвищення кваліфікації
чисельністю 5692 особи, у тому числі за загальним фондом – 4912, за спеціальним фондом – 780; студентів за-
очної форми навчання за спеціальним фондом – 179 осіб; студентів денної форми навчання за спеціальним фон-
дом – 11 осіб; аспірантів без відриву від виробництва – 9 осіб, у тому числі за загальним фондом – 5, за
спеціальним фондом – 4; аспірантів з відривом від виробництва 2 особи за загальним фондом; докторантів – 1
особа за загальним фондом.

Публічне представлення Інформації Національної академії педагогічних наук України про використання коштів
Державного бюджету України за 2015 р. відбудеться 14 березня 2016 р. у приміщенні конференц-залу НАПН Ук-
раїни (вул. Січових Стрільців, 52 А, початок о 15 год.).

Інформація Національної академії педагогічних наук України про використання коштів Державного бюджету
України за 2015 р. розміщена на web-сайті НАПН України: www.naps.gov.ua.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/689/2016
за позовом Будякової Наталії Юріївни до Бодолан
Олексія Станіславовича за участю третьої особи
про позбавлення батьківських прав — призначена
до розгляду на 11.03.2016 р. о 09-00 год. за адре-
сою суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. До-
бровольського, 2 (2 поверх). Явка відповідача —
Бодолан Олексія Станіславовича, зареєстрованого:
м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Комунарів, б. 57,
кв. 42 — обов’язкова. При собі мати паспорт. 

Суддя Л. М. Руденко

Перепелиці Артему Анатолійовичу, 1982 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: м. Київ, пр-т
Григоренка, 14, кв. 157, необхідно 15 березня 2016 року
з’явитись на 11 год. 00 хв. до Дарницького районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб.
112, для участі у судовому засіданні по цивільній справі
за позовом Перепелиці Ольги Леонідівни до Перепелиці
Артема Анатолійовича, третя особа: Служба у справах
дітей Дарницької районної державної адміністрації у 
м. Києві про позбавлення батьківських прав та стягнення
аліментів, під головуванням судді Набудович І. О.

Наслідками неявки буде проведення з’ясування об-
ставин у справі на підставі доказів, про подання яких
було заявлено під час судового засідання.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Задорожка Анатолія Миколайо-
вича, останнє місце реєстрації зазначеної особи: вул.
Пушкіна, буд. 116а, м. Прилуки, Чернігівська область, в
судове засідання на 14 годину 14 березня 2016 року у
цивільній справі за позовом Чалого Івана Васильовича
до Задорожка Анатолія Миколайовича, СТОВ «Птахо-
фабрика «Прилуцька» про стягнення боргу.

До зазначеного строку відповідач Задорожко Анато-
лій Миколайович може подати до суду письмові пояс-
нення.

В разі неявки в судове засідання відповідача справа
буде розглянута у його відсутності.

Суддя Гумен В. М.

Троїцьким районним судом Луганської області ви-

кликається до суду:

- Шама Віктор Вікторович (останнє відоме місце

проживання: 91048, Луганська область., м. Лу-

ганськ, вул. Вавилова, буд. 45, кв.) о 09 годині 00

хвилин 10.03.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 433/241/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк».

Суддя Л.І. Бондаренко

Герцаївський районний суд Чернівецької області
викликає Руссу Василя Васильовича, 28 березня
1978 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: с. Молниця Герцаївського району Чернівець-
кої області, як відповідача у судове засідання по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Руссу Василя Васильовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором на 12:00 годину
«21» березня 2016 року за адресою: м. Герца, вул.
Центральна, 20 Чернівецької області. В разі повтор-
ної неявки в судове засідання, справу буде розгля-
нуто без Вашої участі.

Суддя С. М. Єфтемій

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає в якості відповідача Лавре-
ненко Ірину Віталіївну у судове засідання, яке
відбудеться 17.03.2016 року о 10:30 годині у примі-
щенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду
за адресою: Одеська область, місто Білгород-Дніс-
тровський, вул. Військової слави, 27 (зал судових за-
сідань № 23) по цивільній справі №495/9358/15-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості. У разі Вашої неявки у судове засідання
справа може бути розглянута за Вашої відсутності.

Суддя В. В. Мишко

Макарівський районний суд Київської області викли-
кає Постульгу Василя Євгеновича в судове засідання як
відповідача у цивільній справі № 370/3078/15-ц за позо-
вом Самусенко Анастасії Іллівни про визнання розпоряд-
жень Макарівської РДА, державних актів на право
власності на земельні ділянки недійсними, яке відбу-
деться 14 квітня 2016 року о 09 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Макарів-
ського районного суду Київської області за адресою: смт
Макарів Київської області, вул. Фрунзе, 35, зал № 2, ка-
бінет №2. У випадку неприбуття, відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Н. Б. Мазка

Новокаховський міський суд Херсонської області ви-
кликає Ганошенко Альону Михайлівну у судове засі-
дання як відповідача по цивільній справі № 661/87/16-ц
за позовом Публічного Акціонерного Товариства «Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Ганошенко Альони
Михайлівни про стягнення заборгованості за договором
кредиту, яке призначене на 16 березня 2016 року о 09.00
годині та відбудеться в приміщенні суду за адресою:
74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, пр-т Дніп-
ровський, 1-а, під головуванням судді Бойко М. Є.

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.
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 5 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -2   +3      +4    +9
Житомирська +2    -3      +3    +8
Чернігівська -2   +3      +3    +8
Сумська -2   +3      +4    +9
Закарпатська -2   +3      +8 +13
Рівненська +2    -3      +4    +9
Львівська -2   +3      +7 +12
Івано-Франківська -2   +3      +7 +12
Волинська +2    -3      +5 +10
Хмельницька -2   +3      +6 +11
Чернівецька +2    -3      +7 +12
Тернопільська -2   +3      +6 +11
Вінницька 0   +5      +7 +12

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0     +5      +5  +10
Кіровоградська +1     +6      +7  +12
Полтавська 0     +5      +6  +11
Дніпропетровська +1     +6      +8  +13
Одеська +1     +6      +8  +13
Миколаївська +1     +6      +8  +13
Херсонська +1     +6      +8  +13
Запорізька +1     +6      +8  +13
Харківська +1     +6      +8  +13
Донецька +1     +6      +8  +13
Луганська +1     +6      +8  +13
Крим +1     +6      +8  +13
Київ -1     +1      +6    +8
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Шпиталю подарували
мікроскоп

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ЮВІЛЕЇ. Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни
відзначив 70-річчя. Урочистості з цієї нагоди відбулися в одній із най-
кращих в обласному центрі кіноконцертних зал — «Плеяда». Вітаючи
колектив, перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гиж-
ко зауважив, що є важливі факти, які слугують показником якісної ро-
боти цього медичного закладу. 

Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни визнано
найкращим в Україні не лише торік, а вже 15 років поспіль він посідає
перше місце у країні серед аналогічних закладів. Із перших днів анти-
терористичної операції, не чекаючи відповідних директив чи інструкцій,
його лікарі приймали на лікування поранених бійців. 

«За цей період 314 воїнів отримали найкращі умови для лікування
та реабілітації, оскільки загальновідомо, що цей медичний заклад на-
дає високоякісну допомогу», — зазначив посадовець. 

З нагоди 70-річчя облдержадміністрація та обласна рада подарува-
ли шпиталю спеціалізований офтальмологічний мікроскоп вартістю 4
мільйони гривень. Кращим працівникам медичного колективу, який
майже 30 років очолює Валерій Бабійчук, було вручено Почесні гра-
моти облдержадміністрації та обласної ради.

Рясний цвіт вивели з тіні
Євдокія ТЮТЮННИК,

«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. На Чернігівщині раніше за першоцвіти цього року за-
цвіли фінансові оборудки. І процвітали донедавна, доки в ситуацію не
втрутилися Служба безпеки України та Державна фіскальна служба. 

Справу було налагоджено хитрим, але банальним і не новим спосо-
бом: клієнти з різних регіонів країни переводили кошти за послуги, яких
не було, транзитно-конвертаційним підприємствам, котрі нібито нале-
жали переселенцям зі східної України. При цьому певний відсоток зня-
того організаторами оборудки «урожаю» діставався її учасникам. 

Спецслужби затримали на гарячому кур’єра, який передавав кри-
мінальним  ділкам  відмиті 300 тисяч гривень. 

За свідченням прес-групи Управління СБ України в області, обшук в
офісних та житлових приміщеннях зловмисників виявив печатки фік-
тивних підприємств, чекові книжки та документи, які підтверджували
їхню незаконну діяльність, а також 1,3 мільйона гривень готівкою. На
рахунках фіктивних підприємств заблоковано майже 100 тисяч гривень. 

ОФІЦІЙНО. Міжнародна федерація футбольних
асоціацій опублікувала на своєму офіційному сайті
березневий рейтинг національних збірних команд.
Збірна України зберегла свої позиції порівняно з
попередньою версією рейтингу. Нині в активі «си-
ньо-жовтих» — 845 залікових пунктів і 27-ме місце
у табелі про ранги.

Як і раніше, рейтинг кращих збірних очолює ко-
манда Бельгії. Наші суперники по групі «С» у фі-
нальній частині Євро-2016 розташувались так: збір-
на Німеччини — 4 сходинка (1355), збірна Північної
Ірландії — 28 позиція (833), збірна Польщі — 31 міс-
це (789).

Збірна України зберегла свої позиції 
у рейтингу ФІФА

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Одна з ознак настання
весни в наших широ-

тах — повернення футбо-
лу.  Наступних вихідних
відбудуться ігри 17-го
туру чемпіонату України
«Ліга Парі-Матч», а  1 та 2
березня  вісім команд ви-
пробували весняні галя-
вини у перших поєдинках
чвертьфінальної стадії
розіграшу Кубка України
сезону 2015/2016 років.

Найрезультативнішим
виявився матч між пол -
тавською «Ворсклою» і
донецьким «Шахтарем».
У Полтаві гірники, на-
тхнені виходом до наступ-
ної стадії Ліги Європи,
завдали господарям ни-
щівної поразки, забивши
чотири «сухих» м’ячі. У
дебюті зустрічі знову від-
значився юний гравець
національної збірної Вік-
тор Коваленко, якому де-
далі більше довіряє Мірча
Луческу, а в другому тай-
мі Феррейра, Кучер та
Нем перетворили вихід
донеччан до півфіналу на
формальність. 

Київському «Динамо»,
яке з нічиєї почало другу
частину сезону україн-
ської першості, не варто
забувати, що недооціню-
вання суперника  може
бути покарано. Звісно,
кияни першоберезневого
вечора, граючи на НСК
«Олімпійський», були но-
мінальними  гостями, ад-
же домашня арена «Олек-
сандрії»  ще не готова бу-
ла прийняти матч. Тому
забитий на виїзді гол дає
істотну перевагу на матч-
відповідь, який відбудеть-
ся на Кіровоградщині.

Та грати так, як це ро-
били підопічні Сергія Реб-
рова у першому таймі ки-
ївської зустрічі, команді,
яка представляє країну в
Лізі чемпіонів, неприпус-
тимо. 

А ось такий самий ре-
зультат матчу в Луцьку
викликає  зовсім інші емо-
ції. Господарі поля в зус-
трічі із «Зорею» змогли
першими відкрити раху-
нок у середині першого
тайму: голом відзначився
Богданов. Проте гравці
«Зорі» вже за кілька хви-
лин відновили рівновагу
— взяття воріт «Волині»
на рахунку Тотовицького.
Зустріч завершилася з
рахунком 1:1, хоч луцькі
футболісти втратили
кілька шансів вразити во-
рота гостей.

На жаль, «Волинь» зму-
шена боротися не лише на
футбольному полі. Рані-
ше ФІФА покарала ко-
манду зняттям 12 очок у
нинішньому чемпіонаті за
борги перед колишніми
гравцями. Тож на думку
головного тренера і пре-
зидента клубу Віталія
Кварцяного, по закінченні
нинішнього сезону на ко-
манду чекає перезаванта-

ження. Ймовірно, вона
почне наступний сезон у
Другій лізі. 

«Є змога створити клуб
з нуля, і юридично пра-
вильно це зробити, зміни-
ти назву команди. Почати
з аматорів, Другої ліги,
Першої. Доки триватиме
перезавантаження укра-
їнського футболу, ми ви-
користаємо цей час для
оновлення команди. Го-
ловне, щоб від нас не від-
вернулися. Потрібно по-
терпіти», — такі слова не-
часто почуєш від  одного з
найяскравіших представ-
ників тренерського цеху
Віталія Кварцяного. 

Головний тренер «Воли-
ні» також сказав, що по-
просив футболістів догра-
ти сезон чесно і солідно. 

До речі, 29 лютого учас-
ники загальних зборів
Прем’єр-ліги затвердили
нову формулу проведення
змагань у сезоні
2016/2017 років. Згідно з
ухваленим рішенням, у

наступному чемпіонаті
України візьмуть участь
12 команд, а турнір скла-
датиметься із двох етапів.
На першому учасники
чемпіонату проведуть
двоколовий турнір, після
чого розіб’ються на дві
шістки, які змагатимуть-
ся за медалі й путівки в
єврокубки. Кількість на-
браних очок після першо-
го етапу зберігається.

Недооцінювати суперника —
собі дорожче
КУБОК УКРАЇНИ. Команди, які вже офіційно розім’ялися
в єврокубках, по-різному стартували у вітчизняному відборі

ТАБЛО «УК»
Кубок України. 1/4 фіналу. 

Перші матчі

Сталь — Дніпро — 0:3
Голи: Матеус (32, пен.), Гама (70),
Матос (90+2)
Олександрія — Динамо — 1:1
Голи: Басов (30) — Ярмоленко
(67)
Волинь — Зоря — 1:1 
Голи: Богданов (18) — Тотовицьa-
кий (23)
Ворскла — Шахтар —  0:4 
Голи: Коваленко (4), Феррейра
(55), Кучер (58), Нем (80)

Роман Безус (у темній формі) заробив для «Дніпра» пенальті, який реалізував Матеус

Рейтинг ФІФА на 3 березня 2016 року:
1. Бельгія — 1506
2. Аргентина — 1457   
3. Іспанія — 1374
4. Німеччина — 1355   
5. Чилі — 1307    
6. Бразилія — 1254      
7. Португалія — 1234  
8. Колумбія — 1215
9. Англія —  1112
10. Австрія — 1095
…27. УКРАЇНА — 845…


