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USD 2551.9193   EUR 2770.6188      RUB 3.5896     /    AU 323200.58      AG 3896.78      PT 250088.09     PD 143928.25

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Державної соціальної програми
протидії торгівлі людьми 
на період до 2020 року»

ЦИФРА ДНЯ

Пенсійний фонд отримав
належні фінанси  

ГРОШІ. Кабінет Міністрів затвердив бюджет Пенсійного фон-
ду на 2016 рік з доходами і видатками в сумі 257 207,6 мільйона
гривень. «Бюджет повністю збалансований і дає змогу забез-
печити своєчасну і в повному обсязі виплату пенсій і грошової
допомоги у 2016 році. У бюджеті зокрема враховано планове
збільшення розміру мінімальних пенсій з 1 травня та з 1 груд-
ня», — наголосив міністр соціальної політики Павло Розенко,
нагадавши, що з 1 травня мінімальний розмір пенсії станови-
тиме 1130 гривень, а з 1 грудня — 1208.

Власні надходження Пенсійного фонду становитимуть 110 мі-
льярдів гривень, посилається на слова урядовця прес-служба
Мінсоцполітики. У бюджеті фонду на поточний рік враховано
обсяг асигнувань із держбюджету на фінансування пенсійних
програм на загальну суму 144 888,6 мільйона гривень згідно із
законом про Державний бюджет на 2016 рік. Ці асигнування
зокрема мають компенсувати Пенсійному фонду втрати,
пов’язані зі зниженням у 2016 році ставки єдиного соціального
внеску, і покрити дефіцит бюджету Пенсійного фонду.

ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК: «Ми не будемо
розмазувати сотні

мільйонів гривень на так
званий ямковий ремонт.

Завдання — це
будівництво магістралей

і відновлення
інфраструктури

країни».
Прем’єр-міністр про плани уряду з розбудови
дорожнього господарства 

800
Майже стільки загальноосвітніх

навчальних закладів з мовами навчання
національних меншин існує нині в Україні
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4
РЕЗОНАНС

Кого виключать 
із «чорного списку 
Януковича»? 

Майбутні восьмикласники
отримають підручники
вчасно? 

ЕКСКЛЮЗИВ. Якими будуть навчальна література й школа
майбутнього, «УК» поцікавився в директора Інституту
модернізації змісту освіти Наталії Вяткіної 
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн . . . . . . . . 2,60 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

2



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИЙ КУР’єР12
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Додаток 3
до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року
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Найменування завдання Найменування показників виконання завдання 
Одиниця 
виміру 

Значення показника 

усього 
у тому числі за роками 

2016 2017 2018 2019 2020 
1. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми кількість прийнятих нормативно-правових актів  2  1  1  
2. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика кількість інформаційної продукції   1 1 1 1 1 
3. Боротьба із злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, кримінальне 
розслідування та переслідування 

кількість проведених навчань фахівців державних установ, які можуть 
контактувати з особами, які постраждали від торгівлі людьми 

 20 4 4 4 4 4 

4. Моніторинг у сфері протидії торгівлі людьми кількість моніторингових заходів  10 2 2 2 2 2 

 
 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. № 71
Київ

Про внесення змін до пункту 32 Положення
про ліцей з посиленою військово-фізичною

підготовкою  та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести зміни до пункту 32 Положення про ліцей з посиленою військово-фі-

зичною підготовкою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28 квітня 1999 р. № 717 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 17, ст. 746; 2003 р.,
№ 37, ст. 1981; 2013 р., № 63, ст. 2272), виклавши його в такій редакції:

«32. Ліцей (гімназія) в установленому порядку забезпечується навчальним оз-
броєнням, військовим майном, приладами та посібниками з допризовної підго-
товки юнаків згідно з додатком 3.».

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України
згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 лютого 2016 р. № 71

ПЕРЕЛІК 
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1444 «Про ре-
чове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових фор-
мувань у мирний час» (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2887).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. № 1525 «Про
внесення зміни до норм забезпечення речовим майном військовослужбовців
Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час» (Офіційний вісник
України, 2006 р., № 44, ст. 2950).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. № 157 «Про вне-
сення змін до Положення про порядок речового забезпечення військовослужбов-
ців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час та норм
забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил та інших вій-
ськових формувань у мирний час» (Офіційний вісник України, 2007 р., № 10, ст.
364).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1385 «Про вне-
сення змін до норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних
Сил та інших військових формувань у мирний час» (Офіційний вісник України,
2007 р., № 93, ст. 3410).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1093 «Про вне-
сення змін до норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних
Сил та інших військових формувань у мирний час» (Офіційний вісник України,
2008 р., № 98, ст. 3231).

6. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. № 896 (Офі-
ційний вісник України, 2009 р., № 65, ст. 2267).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 817 «Про вне-
сення змін до норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних
Сил та інших військових формувань у мирний час» (Офіційний вісник України,
2011 р., № 59, ст. 2357).

8. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. № 75 (Офі-
ційний вісник України, 2013 р., № 10, ст. 381).

9. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 297 (Офі-
ційний вісник України, 2013 р., № 33, ст. 1158).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 323 «Про вне-
сення змін до норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних
Сил та інших військових формувань у мирний час» (Офіційний вісник України,
2013 р., № 35, ст. 1243).

11. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. № 377 (Офі-
ційний вісник України, 2013 р., № 41, ст. 1474).

12. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 28
квітня 1999 р. № 717 і від 28 жовтня 2004 р. № 1444, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 527 (Офіційний вісник України,
2013 р., № 63, ст. 2272).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 547 «Про вне-
сення змін до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004
р. № 1444» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2404).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2014 р. № 680 «Про
внесення змін до норм забезпечення речовим майном військовослужбовців
Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час» (Офіційний вісник
України, 2014 р., № 98, ст. 2838).

15. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 р. № 26 (Офіцій-
ний вісник України, 2015 р., № 9, ст. 240).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 1999 р. № 903-027 «Про
забезпечення військовослужбовців Збройних Сил речовим майном на воєнний час».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 березня 2016 р. № 159
Київ

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 19 лютого

1996 р. № 229 і від 15 лютого 2002 р. № 155 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. № 229

(ЗП України, 1996 р., № 7, ст. 227; Офіційний вісник України, 2000 р. № 40, ст.
1701; 2011 р., № 79, ст. 2909; 2014 р., № 78, ст. 2241) і від 15 лютого 2002 р. 
№ 155 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 341, № 45, ст. 2069; 2008 р.,
№ 39, ст. 1299; 2011 р. № 61, ст. 2435; 2012 р., № 38, ст. 1421) зміни, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. № 159

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 19 лютого 1996 р. № 229 і від 15 лютого 2002 р. № 155
1. У пункті 3 Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійс-

нення резидентами майнових інвестицій за межами України, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. № 229:

абзац четвертий викласти в такій редакції:
«копії установчих документів (статуту, установчого договору, положення),

засвідчені в установленому законодавством порядку;»;
абзац одинадцятий виключити.
2. У Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на

здійснення експортних операцій з металобрухтом, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 155:

1) у пункті 2:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«копію зовнішньоекономічного контракту (договору) з усіма діючими на дату

подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими докумен-
тами, які є невід’ємними частинами контракту (договору), засвідчену в установ-
леному законодавством порядку;»;

абзац восьмий виключити;
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«копію експортного сертифіката якості експортованого брухту легованих чор-

них металів або брухту кольорових металів, засвідчену в установленому зако-
нодавством порядку;»;

2) пункт 5 виключити.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 грудня 2015 р. № 1436-р
Київ

Про затвердження плану заходів 
із відзначення діяльності 

Українських Січових Стрільців та 100-річчя 
їх перемоги на горі Маківка

1. Затвердити план заходів із відзначення діяльності Українських Січових
Стрільців та 100-річчя їх перемоги на горі Маківка, що додається.

2. Відповідальним виконавцям плану заходів, затвердженого цим розпоряд-
женням, здійснювати фінансування заходів у межах бюджетних призначень, пе-
редбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1436-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
із відзначення діяльності Українських Січових Стрільців та 100-річчя 

їх перемоги на горі Маківка
1. Організувати:

1) наукову конференцію, присвячену історії національних військових форму-
вань, зокрема Українських Січових Стрільців, та їх ролі у становленні української
державності на початку XX століття.

Національна академія наук (за згодою), МОН, Ук-
раїнський інститут національної пам’яті.
Грудень 2015 р.;

2) у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури лекції, бесіди,
круглі столи, інші тематичні заходи, присвячені діяльності Українських Січових
Стрільців, їх внеску у становлення української державності на початку XX століття.

МОН, Мінкультури, Міноборони, Український ін-
ститут національної пам’яті, Національна акаде-
мія наук (за згодою).
Грудень 2015 р.;

3) конкурс учнівських наукових робіт та творчий конкурс малюнків, присвяче-
них історії Українських Січових Стрільців.

МОН, Український інститут національної пам’яті.
Грудень 2015 р.;

4) тематичні виставки архівних документів та світлин, пов’язаних з історією Ук-
раїнських Січових Стрільців.

Укрдержархів.
Грудень 2015 р.;

5) у бібліотеках та музеях тематичні виставки книг, речових пам’яток, пов’яза-
них з історією Українських Січових Стрільців.

Мінкультури.
Грудень 2015 року.

2. Сприяти:
1) організації дитячих та юнацьких історично-патріотичних таборів, зборів,

зльотів молодіжних організацій на вшанування пам’яті Українських Січових Стріль-
ців та включенню до програм існуючих таборів заходів із вшанування пам’яті Ук-
раїнських Січових Стрільців.

Мінмолодьспорт, МОН.
Грудень 2015 р.;

2) проведенню історичних реконструкцій боїв та вистав, що відтворюють окремі
аспекти історії Українських Січових Стрільців.

Мінкультури, МОН.
Грудень 2015 р.;

3) створенню і публічній демонстрації документальних фільмів, присвячених
діяльності Українських Січових Стрільців.

МІП, Мінкультури, Український інститут націо-
нальної пам’яті, Держкомтелерадіо.
Грудень 2015 р.;

4) упорядкуванню місць поховань загиблих учасників національно-визвольного
руху початку XX століття, відповідних пам’ятників та пам’ятних знаків.

Український інститут національної пам’яті, ор-
гани місцевого самоврядування (за згодою).
Постійно;

5) веденню пошукових робіт у місцях, пов’язаних з історією Українських Січових
Стрільців.

Український інститут національної пам’яті, МОН.
Постійно;

6) виготовленню та розміщенню соціальної реклами, присвяченої воякам Ле-
гіону Українських Січових Стрільців.

МІП, Мінкультури, Український інститут націо-
нальної пам’яті, Держкомтелерадіо, обласні та
Київська міська держадміністрації.
Грудень 2015 р.;

7) впровадженню тематичних інформаційних програм для державних засобів
масової інформації, присвячених діяльності Українських Січових Стрільців.

МІП, Український інститут національної пам’яті,
Держкомтелерадіо.
Грудень 2015 р.;

8) широкому висвітленню в засобах масової інформації, в тому числі в прямому
ефірі, заходів із відзначення діяльності Українських Січових Стрільців, організації
показу художніх та документальних фільмів відповідної тематики.

Держкомтелерадіо.
Грудень 2015 року.

3. Звернутися до органів місцевого самоврядування із пропозицією розглянути
питання щодо можливості перейменування вулиць та площ на честь Українських
Січових Стрільців або окремих героїв з їх числа.

Обласні та Київська міська держадміністрації.
Грудень 2015 року.

4. Забезпечити:
1) випуск поштового конверта з оригінальною маркою та здійснення спецпо-

гашення, присвячених 100-річчю перемоги на горі Маківка.
Мінінфраструктури.
Грудень 2015 р.;

2) проведення закордонними дипломатичними установами України просвіт-
ницьких та інших заходів, присвячених відзначенню діяльності Українських Січо-
вих Стрільців, залучення до цієї роботи представників української громадськості
за кордоном; участь представників української громадськості за кордоном у від-
повідних заходах, що відбуватимуться в Україні.

МЗС.
Грудень 2015 року.

Ухвалою Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 29 лютого
2016 року відкрито провадження за обвинуваченням Романова Романа Олександро-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни та призначене підготовче судове засідання.

До суду як обвинувачений викликається Романов Роман Олександрович. Підго-
товче судове засідання відбудеться 18 березня 2016 року об 11 годині 00 хвилин в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Ко-
мунарів, 64.

Суддя Богомолова Л.В.

Печерський районний суд м. Києва викликає Масича Віктора Івановича, Рогового Михайла Олексійовича, Важніч
Любов Михайлівну, Компанію «АМТ «АКТИВ МЕТАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» у судове засідання як відповідачів у справі
№ 757/25590/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Актив-Банк» до Масича
Віктора Івановича, Рогового Михайла Олексійовича, Важніч Любові Михайлівни, Компанії «АМТ «АКТИВ МЕТАЛ
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОСХОД СОЛАР» про визнання правочинів не-
дійсними, яке відкладено до 14.00 год. 15 березня 2016 року і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Гайцана, 4,
каб. 404, суддя Матійчук Г.О. Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.

Ви зобов’язані повідомити суду про причини неявки. Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без по-
важних причин або неповідомлення суд про причини неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі
наявних у ній доказів.  Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням оголо-
шення про виклик третя особа вважається повідомленою про час та місце розгляду справи. 

Дніпровський районний суд м. Херсона
викликає на 10.00 год. 31.03.2016 р. в зал
с/з 606, вул. Маяковського, 6/29 у м. Хер-
соні, відповідача Міськів Олександра Вік-
торовича в справі за позовом Артемчук
Марини Олександрівни про позбавлення
батьківських прав.

В разі неявки справу буде розгля-
нуто за відсутності відповідача.

Суддя В. М. Полив’яний

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пуш-
кіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шешені
Людмили Павлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідач Шешеня Л.П., зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Набережна,
буд. 34, викликається на 16.03.2016 р. о 09.00 год. до суду, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття відповідача до суду вона повинна повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ною про дату, час і місце розгляду справи. У разі неявки до суду, справа може
бути розглянута за її відсутності.

Суддя Владимирська І.М.

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає сторін по цивіль-
ній справі № 487/1345/13-ц за позовом Компанії «АРРІКАНО РІАЛ ЕС-
ТЕЙТ ПІ ЕЛ СI» (ARRIKANO REAL ESTATE PLC) до Хорошева Вадима
Васильовича, третя особа Компанія «АССОФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»
(ASSOFIT HOLDINGS LIMITED), третя особа Адамовський Дмитро Ан-
дрійович, про стягнення заборгованості за договором поруки та за зус-
трічним позовом Адамовського Дмитра Андрійовича до Компанії
«АРРІКАНО РІАЛ ЕСТЕЙТ ПІ ЕЛ СІ» (ARRIKANO REAL ESTATE PLC), Хо-
рошева Вадима Васильовича, третя особа Компанія «АССОФІТ ХОЛ-
ДІНГС ЛІМІТЕД» (ASSOFIT HOLDINGS LIMITED) про визнання недійсним
договору поруки, у судове засідання, що призначено на 17 березня
2016 року на 14 годину 30 хвилин у приміщенні Заводського район-
ного суду м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, З.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39 а) розглядає цивільну справу №
227/6429/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Лазаревича Володимира Олександровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач Лазаревич Володимир Олександрович, 4 червня 1967 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Ко-
рольова, 6/22, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької
області як відповідач по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Лазаревича Володимира Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 14.03.2016 року о 09.00 год. у приміщенні суду за
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки від-
повідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя С. А. Притуляк
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Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації
видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

КВК 775 «ДОНЕЦЬКА ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ»
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2015 рік
(тис.грн.)

17.03.2016 р.
Шаповалова Валентина Миколаївна о 09.00 (ос-

таннє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул.
2-а Карла Лібкнехта буд. 10, кв. 28) 

Литвинюк Олександр Михайлович о 09.20 
(останнє відоме місце проживання: м. Луганськ,
2-а Краснознам’янка, буд. 49Б, кв. 40) — 
№ 409/369/16-ц

Масольд Валерій Валерійович о 10.00 (останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, смт Юві-
лейне, вул. Карла Маркса, буд. 1, кв. 90 ) — 
№ 409/362/16-ц

Калантаєвська Інна Юріївна  о 10.20 (останнє ві-
доме місце проживання: місто Луганськ, пров. 
4-й Ракетний, буд. 15) — № 409/414/16-ц

Савченко Анжела Вячеславівна об 11.00 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул.
Тимирязєва, буд. 4-а, кв.8 ) — № 409/401/16-ц

Сидун Сергій Віталійович о 10.40 (останнє ві-
доме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, с. Ясне, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 3)
— № 409/405/16-ц

18.03.2016 р.
Безбожна Ірина Миколаївна о 09.20 (останнє ві-

доме місце проживання: Луганська обл., Лутугин-
ський р-н, с. Кам’янка, вул. Радянська, буд. 94) —
№ 409/424/16-ц

Мурашкіна Юлія Олександрівна о 10.20 (останнє
відоме місце проживання: м. Луганськ, кварт. За-
річний, буд. 12, кв. 25) — № 409/432/16-ц 

Матвейчук Олексiй Григорiйович о 09.40 (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Луганськ, вул.
3 Танковий проїзд, буд. 6 ) — № 409/420/16-ц

Данілевич Вячеслав Йосипович о 10.40 (останнє
відоме місце проживання: Луганська обл., Луту-
гинський р-н, с. Весела Тарасівка, вул. Новос-
тройна, буд.5 ) — № 409/309/16-ц

Суддя В.В. Тімінський 
21.03.2016 р. (резервне судове засідання

23.03.2016 р.)
Соловйова Людмила Володимирівна о 13.00

(останнє відоме місце проживання: м. Луганськ,
кв. Південний, буд. 6, кв. 66 ) — № 409/413/16-ц

Болгов Володимир Яковлевич об 11.30 (останнє
відоме місце проживання:м. Лутугине, вул. Шев-
ченка, буд. 4, кв. 84 ) — № 409/412/16-ц

Журавльова Марія Вікторівна об 11.00 (останнє
відоме місце проживання: м. Лутугине, кв. Шев-
ченка, буд. 19, кв. 2 ) — № 409/403/16-ц

Суддя  В.С. Полєно 
У разі неявки, суд розглядатиме справу без

вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі

по справах вважаються належним чином повідом-
леними про час, день та місце проведення судо-
вого засідання.

Володарсько-Волинський район-
ний суд Житомирської області (смт
Володарськ-Волинський, вул. Ге-
роїв України, 1) викликає як відпо-
відачів: Юрина Володимира
Михайловича, Юрина Валентина
Михайловича та Попроцького Ген-
надія Броніславовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 18 березня
2016 року о 10 годині 00 хвилин в
залі суду у справі за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Юрина Воло-
димира Михайловича, Юрина Ва-
лентина Михайловича та
Попроцького Геннадія Броніславо-
вича про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання
справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідачів.

Суддя Сульженко Л.П.

Краснолиманським міським
судом Донецької області (84406, 
м. Лиман, вул. Незалежності, 13)
розглядається цивільна справа 
№ 236/517/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до
Степахіної Марини Олександрівни
про стягнення заборгованості за
кредитним договором в розмірі
66236,24 гривень.

Відповідачка Степахіна Марина
Олександрівна викликається до
каб. № 27 суду на 16 березня 2016
року на 09 годину 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову
та докази. У разі неявки відпові-
дачки, справу буде розглянуто за її
відсутності за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л.П.

Голосіївський районний суд м.
Києва викликає як відповідача
Хіллара Тедера, який перебуває
за адресою: м. Київ, бул. Т. Шев-
ченка, 33 у судове засідання, яке
призначено на 17.03.2016 року на
10.30 годину по цивільній справі
за позовом Адамовського А.Г. до
Хіллара Тедера, Томаша Фіала,
Компанії «Аррікано Ріал Естейд»,
Компанії «Драгон Капітал»,
Спільного підприємства Товарис-
тва з обмеженою відповідаль-
ністю «Драгон Капітал»,
Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Медіа-ДК» про за-
хист честі, гідності та ділової
репутації, спростування недосто-
вірної інформації та відшкоду-
вання шкоди.

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

Суддя Н.П. Чередніченко
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2110     85595,2 82959,6 2296,0 2265,8 87891,2 85225,4 
2120     30719,6 29270,5 833,9 819,8 31553,5 30090,3 
2210     4671,7 4596,9 2189,2 2030,9 6860,9 6627,8 
2240   2115,8 1939,9 971,5 396,0 3087,3 2335,9 
2250   377,9 208,6 116,4 108,2 494,3 316,8 
2271   3401,4 2289,4 194,5 8,3 3595,9 2297,7 
2272     192,4 67,3 8,8 0,1 201,2 67,4 
2273     2102,7 1396,0 155,8 4,8 2258,5 1400,8 
2274   172,3 152,7   172,3 152,7 
2275   1,3 1,3   1,3 1,3 
2281     742,7 741,7 742,7 741,7 
2282   23,5 19,1 11,3 3,0 34,8 22,1 
2800   22,7 19,8 158,3 1,4 181,0 21,2 
3110     3567,3 3179,1 3567,3 3179,1 
3132     4601,7 1029,3 4601,7 1029,3 

 

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет
України на 2015 рік” Донецька обласна державна адмініс-
трація визначена головним розпорядником коштів держав-
ного бюджету по видатках за КПКВК 7751010 «Здійснення
виконавчої влади у Донецькій області».

Згідно з діючим законодавством  діяльність облдержад-
міністрації спрямована на виконання Конституції України,
законів України, Указів Президента України, нормативних
актів Кабінету Міністрів України, державних і регіональних
програм соціально-економічного та культурного розвитку.

За 2015 рік касове виконання по видатках загального
та спеціального фондів за вищевказаним кодом програм-
ної класифікації склало 133509,5 тис. грн., що дорівнює
91,9 % планових призначень.

По загальному фонду касові видатки на утримання апа-
рату, структурних підрозділів облдержадміністрації і рай-
держадміністрацій склали 122921,1 тис. грн., що дорівнює
95 % планових призначень. Основну питому вагу 112230,1
тис. грн., або 91,3 % загального обсягу видатків складають
кошти на оплату праці. Інші напрямки використання коштів
у структурі видатків облдержадміністрації сформовані у на-
ступних обсягах: на оплату комунальних послуг і енерго-
носіїв – 3906,7 тис. грн. (3,2%), придбання предметів

постачання і матеріалів, оплата послуг та інших видатків –
6556,6 тис. грн. (5,3 %).

За спеціальним фондом на рахунки надійшло коштів у
сумі 11391,0 тис. грн., касові видатки склали 10588,4
тис.грн.

Зазначені надходження сформовані за рахунок:
- плати за послуги 584,1 тис. грн., з них: надходження

за послуги, що надаються бюджетними установами згідно
з функціональними повноваженнями – 578,1 тис. грн., на-
дходження за оренду майна бюджетних установ – 5,1 тис.
грн., надходження від реалізації майна – 0,9 тис. грн.;

- інших джерел 148,3 тис.грн.;
-  коштів субвенцій з місцевих бюджетів державному

бюджету на виконання програм соціально-економічного та
культурного розвитку регіону у сумі 10658,6 тис. грн. 

Ефективність витрачання бюджетних коштів характе-
ризується виконанням наступних показників, визначених у
бюджетній програмі діяльності облдержадміністрації:

-  кількість виконаних доручень - 66576;
-  підготовлено та  прийнято розпоряджень, рішень, на-

казів - 24147;
- кількість опрацьованих звернень, заяв та скарг  в се-

редньому на одного працівника - 35,1.

Інформація про використання коштів державного
бюджету Донецькою облдержадміністрацією за 2015 рік по загальному та спеціальному фондах

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області – судді Гашинської О.А. знаходиться спеціальне
кримінальне провадження № 426/350/16-к стосовно Сто-
ляренка В’ячеслава Іоновича, 03.03.1970 року народження,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст.
258-3 КК України. Обвинувачений Столяренко В.І. зареєс-
трований за адресою: м. Луганськ, вул. Алчевська, 32.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Столя-
ренка В’ячеслава Іоновича у судове засідання, яке
відбудеться 17 березня 2016 року о 15.00 год. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючої судді Гашинської О.А., суддів Половинки В.О.,
Пчолкіна С.А.

Суддя О.А. Гашинська

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області – судді Гашинської О.А. знаходиться спеціальне
кримінальне провадження № 426/21/16-к стосовно Ката-
санова Андрія Васильовича, 03.03.1970 року народження,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Катасанов А.В. заре-
єстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Алчевська, 32.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Катаса-
нова Андрія Васильовича у судове засідання, яке
відбудеться 17 березня 2016 року о 15.00 год. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючої судді Гашинської О.A., суддів Половинки В.О.,
Пчолкіна С.А.

Суддя О.А. Гашинська

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області – судді Гашинської О.А. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/17/16-к стосовно Ципкалова
Геннадія Миколайовича, 21.06.1973 року народження, об-
винуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109,
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Цип-
калов Г.М. зареєстрований за адресою: Луганська область,
Краснодонський район, с. Хрящувате, вул. Південна, 11.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Ципкалова Генна-
дія Миколайовича у судове засідання, яке відбудеться 17 бе-
резня 2016 року о 14.30 год. в залі Сватівського районного
суду Луганської області, що розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Гашинської О.А., суддів Половинки В.О., Пчол-
кіна С.А.

Суддя О.А. Гашинська

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті
(вул. Леніна, 10, м. Бахмут, 84500) розглядає кримі-
нальне провадження № 4201505000000041
(11кп/775/287/2016) відносно Рзаєва Маліка Расімо-
вича у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Обвинувачений по справі Рзаєв Малік Расімович,
зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Гор-
лівка, пр-т Леніна, буд. 158, кв. 37, викликається на
судове засідання на 16 березня 2016 року на 10 го-
дину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя В.П. Огурецький

Сєвєродонецький міський суд Луган-
ської області викликає як відповідача Мі-
шина Олександра Миколайовича
(Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Маяковського, 25-б/5) у судове засідання
з розгляду цивільної справи за позовом
КПЖ «Промінь» до Мішина Олександра
Миколайовича про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим
приміщенням, яке відбудеться 17.03.2016
року о 08 годині 20 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.
У разі неявки на вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Біловодський районний суд Луганської
області викликає відповідача по справі
№408/6069/15-ц за позовом Сатєєвої
Ю.М. про розірвання шлюбу - Сатєєва Ра-
фаіла Рахимулловича (21.12.1962 р.н., м.
Донецьк).

Судове засідання відбудеться
17.03.2016 року о 10 годині 30 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Є. О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської
області викликає відповідача по справі
№408/113/16-ц за позовом Шапронової
Н.М. про усунення перешкод у здійсненні
права користування власністю та зняття з
реєстрації - Шапронова Євгенія Сергійо-
вича (03.07.1983 р.н., м. Ровеньки Луган-
ської області).

Судове засідання відбудеться
17.03.2016 року об 11 годині 30 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Є. О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає як представника відповідача
виконавчого комітету Ровеньківської міської
ради та третьої особи Терещенка Вячеслава
Вікторовича для участі в цивільній справі
№408/478/16-ц за позовом Аксьоненка Юрія
Вікторовича, Аксьоненко Ольги Олександрівни
до виконавчого комітету Ровеньківської мі-
ської ради, 3-тя особа — Терещенко Вячеслав
Вікторович, про розірвання договору, слу-
хання якої відбудеться 18 березня 2016 року о
09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Ком-
сомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про ви-
клик сторін вони вважаються повідомленими
про час та місце слухання справи. У разі не-
явки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Рубіжанський міський суд викликає
Юзькова Володимира Миколайовича у су-
дове засідання у справі № 425/412/16-ц за
заявою Натальченко Оксани Олексан-
дрівни, заінтересована особа: Управління
Пенсійного фонду України в Луганській
області, про визнання особи безвісно від-
сутньою, яке відбудеться 24.03.2016 року
о 09.00 годині в приміщенні Рубіжан-
ського міського суду за адресою: м. Ру-
біжне, вулиця Миру, 34, зал судових
засідань № 2.

У випадку вашої неявки, суд врахує це
та розгляне справу 18.04.2016 року о 09
годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Рубіжанський міський суд Луганської 
області повідомляє Корнєва Вячеслава Мико-
лайовича, що у цивільній справі № 425/733/16-ц
про відновлення втраченого судового провад-
ження за ініціативою суду 04.03.2016 року
було ухвалено рішення відновлення втраче-
ного судового провадження.

Рішення набирає законної сили після закін-
чення строку для подання апеляційної скарги,
якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі
подання апеляційної скарги рішення, якщо
його не скасовано, набирає законної сили
після розгляду справи апеляційним судом.

Тому ви маєте право подати апеляційну
скаргу до Апеляційного суду Луганської об-
ласті через Рубіжанський міський суд Луган-
ської області протягом десяти днів з дня
опублікування цього оголошення.

Суддя Д. С. Коваленко

Новопсковський районний суд Луганської
області викликає Ковач Наталію Іванівну як
відповідача у судове засідання для розгляду
цивільної справи ЄУ № 420/157/16-ц (провад-
ження № 2/420/287/16) за позовом Синчина
Петра Яковича до Ковач Наталії Іванівни про
усунення від права на спадкування, третя
особа — Новопсковська державна нотарі-
альна контора, яке відбудеться 18 березня
2016 року о 13 год. 30 хв. (резервна дата су-
дового засідання — 23 березня 2016 року о 13
год. 30 хв.) у приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська,
28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Сватівський районний суд Луганської
області викликає Сопіна Романа Валері-
йовича як відповідача у цивільній справі
№ 426/6079/15ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Сопіна Романа Ва-
лерійовича про стягнення заборгованості
в судове засідання, яке відбудеться 18 бе-
резня 2016 року о 10.30 год. у приміщенні
суду за адресою: Луганська обл., м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд проводитиме розгляд справи
без участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська 

Сватівський районний суд Луганської
області викликає Масагутову Яну Володи-
мирівну як відповідача у цивільній справі
№ 426/6223/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний
експортно-імпортний банк України» до
Масагутової Яни Володимирівни про стяг-
нення заборгованості в судове засідання,
яке відбудеться 21 березня 2016 року о
14.30 год. у приміщенні суду за адресою:
Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд проводитиме розгляд справи
без участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

Сватівський районний суд Луганської
області викликає Радченко Тамару Сергі-
ївну як відповідача у цивільній справі 
№ 426/6003/15-ц за позовом Радченка
Віктора Івановича до Радченко Тамари
Сергіївни про розірвання шлюбу в судове
засідання, яке відбудеться 18 березня
2016 року об 11.00 год. у приміщенні суду
за адресою: Луганська обл., м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд проводитиме розгляд справи
без участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

Оріхівським районним судом Запорізької області розглядається цивільна справа за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Парфейник Наталії Вікторівни, Парафейник Івана Івановича, Парафейник Євгена Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Справа призначена слуханням на 09.00 годину 15
березня 2016 року за адресою: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23. У разі неявки
відповідачів справа буде розглянута у їх відсутність. 

Суддя Л.С. Щербань

Сколівський районний суд Львівської області викликає Паньків Ольгу Григорівну в судове засідання як відповідача у
цивільні справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Паньків Ольги Гри-
горівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 00 хв. 11.04.2016 р. у приміщенні суду за адресою: м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8,
Львівської області.

У випадку неявки відповідача Паньків Ольги Григорівни справу буде розглянуто за її відсутності на підставі наявних у
справі доказів. Суддя Ясінський Ю.Є.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ
«Приватбанк», ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться: 

Голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації П.І.Жебрівський
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оголошення

Саратський районний суд Одеської області
(68200, смт Сарата Одеської області, вул. Ле-
ніна, 107) викликає в судове засідання на 28
березня 2016 року об 11 годині 00 хвилин
Албул Людмилу Пантеліївну, останнє відоме
місце проживання за адресою: м. Одеса, вул.
Пастера, 3, кв. 95, як відповідача в цивільній
справі за позовом Губа Анатолія Пантелійовича
до Албул Людмили Пантеліївни, третя особа
відділ держземагентства у Саратському районі
Одеської області про визнання державного
акта на право власності на земельну ділянку
недійсним.

В разі неявки та невиконання обов’язку по-
відомити суд про причини неявки, справу буде
вирішено без Вашої участі за наявними у справі
доказами і постановлено заочне рішення. 

Суддя Кожокар Т. Я.

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає Стенюка Євгена Олек-
сандровича, мешкає м. Луганськ, вул.
Совєтська, 10/66, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі 2/409/560/16 за
позовом ПАТ «БМ Банк» про стягнення
боргу, що відбудеться 29.03.2016 року о 09
год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення від-
повідач вважається належним чином пові-
домленим про час, день та місце проведення
судового засідання.

У разі неявки суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ст.169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В. В. Тімінський

Олександрійський міськрайонний суд Кі-
ровоградської області повідомляє, що 23 бе-
резня 2016 року о 16 годині 00 хвилин в
приміщенні суду по вул. Карла Лібкнехта, 76,
в м. Олександрії під головуванням судді Не-
роди Л.М. відбудеться слухання цивільної
справи № 398/5213/15-ц за позовом Макси-
менко Олени Миколаївни до Максименка Ва-
лентина Олександровича. У судове засідання
викликається відповідач Максименко Вален-
тин Олександрович, 23.09.1959 року народ-
ження.

У разі неявки відповідача в судове засі-
дання справу буде розглянуто за його відсут-
ності на підставі наявних в ній доказів.

Олександрійський міськрайонний суд
Кіровоградської області повідомляє, що
17 березня 2016 року о 10-30 год. в при-
міщенні суду за адресою: Кіровоградська
область, м. Олександрія, вул. Першотрав-
нева, 30 (суддя Бугайченко Т.А.) відбу-
деться розгляд цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Шев-
ченко Марини Сергіївни про стягнення
кредитної заборгованості. В судове засі-
дання викликається відповідач Шевченко
Марина Сергіївна, 02.04.1986 року народ-
ження.

Суддя Т. А. Бугайченко

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає від-
повідача ТОВ «Торговий дім «Оріон-Д» по ци-
вільній справі № 592/11331/14-ц, провадження
2/592/499/16 в судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом ТОВ «ІНФІНІТО»
(INFINITO S.L.R.) до ТОВ «Торговий дім «Оріон-
Д», Гусєвої Валентини Іванівни, Феденка Ва-
дима В’ячеславовича, 3-я особа приватний
нотаріус Сумського міського нотаріального ок-
ругу Ануфрієв А.О. про визнання договору не-
дійсним, визнання відмови від договору,
повернення майна, визнання права власності.
Розгляд справи відбудеться о 13.30 годині 22
березня 2016 року в приміщенні Ковпаків-
ського райсуду м. Суми за адресою: м. Суми,
вул. Першотравнева, 12, зал засідання № 8. В
разі неявки представника відповідача справа
буде розглянута у їх відсутність.

Суддя А. М. Алфьоров

Нижньосірогозький районний суд Херсонської області
викликає у судове засідання в якості відповідача Гуцуляк
(Романюк) Ангеліну Михайлівну, 31 жовтня 1963 року на-
родження, місце перебування якої невідоме, по цивільній
справі № 659/816/15-ц за позовом Гуцуляк Івана Миколайо-
вича про розірвання шлюбу, яке призначене на 09.00 год.
18 березня 2016 року в залі № 1 Нижньосірогозького ра -
йонного суду Херсонської області за адресою: 74700, смт
Нижні Сірогози, вул. Чкалова, 6 Нижньосірогозького
району Херсонської області. У разі неявки відповідача на
призначений час без поважних причин або неповідомлення
про причини неявки справа відповідно до cт. 169 ЦПК Ук-
раїни буде розглянута за його відсутності.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України:
заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ух-
валив, за письмовою заявою відповідача. Заява про пере-
гляд заочного рішення може бути подана впродовж десяти
днів з дня отримання його копії.

Суддя В. М. Панкєєв

Повістка про виклик підозрюваного у спеціальному досудо-
вому розслідуванні. Громадянину України Плотницькому Ігореві
Венедиктовичу, що зареєстрований та проживає за адресою:
91055, м. Луганськ, вул. Шевченка, буд. 4, кв. 69, який є підоз-
рюваним у кримінальному провадженні №22015101110000142
від 03.08.2015 р., за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст.
146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України. Відповідно до вимог
ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України Вам необхідно з’явитися
17.03.2016 р. о 10:00 год. до слідчого відділу ГУ СБУ у місті Києві
та Київській області за адресою: місто Київ, провулок Аскольдів,
3а, тел.: (044) 281-54-29, до слідчого в ОВС Смілого І.В. для по-
відомлення Вам про підозру, допиту як підозрюваного, надання
доступу до матеріалів досудового розслідування у зв’язку із за-
вершенням досудового розслідування злочинів, та одержання
копій обвинувального акта і долучених до нього документів у по-
рядку, передбаченому ст. 290, 291, 293 КПК України. Наслідки
неприбуття за викликом викладені в ст. 139 КПК України. По-
важні причини неприбуття на виклик викладені в ст. 138 КПК Ук-
раїни, про неможливість з’явлення за викликом з поважних
причин Ви зобов’язані повідомити заздалегідь.

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 372/1533/15-ц за позовом першого
заступника прокурора Київської області в інтересах
держави в особі Київської обласної державної адмі-
ністрації до Української міської ради Обухівського
району Київської області, Скубашевської Тетяни Ста-
ніславівни, Каменецького Костянтина Миколайовича,
Островської Наталії Степанівни, Андреєвської Вікторії
Олександрівни, Каменецької Олени Федорівни, треті
особи: Нестеренко Марина Володимирівна, Зольні-
кова Ольга Сергіївна, Северин Олександр Григоро-
вич, Іщенко Наталія Леонідівна, Осетрова Тамара
Іванівна, Ковальчук Анатолій Володимирович, Сук-
ретна Ольга Григорівна, Коваленко Олена Анатолі-
ївна, Малюга Андрій Вячеславович, Поліщук Оксана
Олександрівна, Борулько Алла Миколаївна, Хрущ
Надія Володимирівна, Тарнопольський Ігор Ігорович,
Ілащук Василь Степанович, про визнання недійсними
рішень, державних актів, скасування рішень та ви-
требування земель, викликає до суду як відповідача
Скубашевську Тетяну Станіславівну та в якості третіх
осіб: Зольнікову Ольгу Сергіївну, Ковальчука Анато-
лія Володимировича, Сукретну Ольгу Григорівну, Ко-
валенко Олену Анатоліївну, Малюгу Андрія
Вячеславовича, Борулько Аллу Миколаївну, Тарно-
польського Ігоря Ігоровича на 29 березня 2016 року
об 11 годині 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Мори О. М. в приміщенні Обухівського район-
ного суду Київської області, що розташований за ад-
ресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20
(тел. 5-12-66).

В разі неявки відповідача та третіх осіб на судове
засідання справа буде розглянута у їхню відсутність
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О.М. Мора

Біловодський районний суд Луганської області викликає відпо-
відачів по справах за позовами ПАТ «Дельта Банк» про стягнення
заборгованості, які відбудуться 29.03.2016 року:

9.00 – Винникова Світлана Леонідівна (30.08.76 р.н., м. Свер-
дловськ, Луганська обл.);

9.30 – Богдан Святослав Георгійович (29.04.85 р.н., м. Свер-
дловськ, Луганська обл.);

10.00 – Мазур Ольга Василівна (08.02.78 р.н., м. Свердловськ,
Луганська обл.);

10.30 – Синьов Валерій Євгенович (с. Калінінський, м. Свер-
дловськ, Луганська обл.);

10.30 – Двуреченська Ірина Анатоліївна (12.02.67 р.н., м. Свер-
дловськ, Луганська обл.);

11.00 – Аржаутський Сергій Володимирович (20.11.72 р.н., м.
Червонопартизанськ, Луганська обл.);

11.30 – Яшкардіна Людмила Миколаївна (19.07.76 р.н., м. Свер-
дловськ, Луганська обл.);

12.00 – Сульженко Роман Сергійович (15.04.80 р.н., м. Свер-
дловськ, Луганська обл.);

12.30 – Романов Роман Юрійович (27.04.92 р.н., смт Бірюкове,
Свердловський р-н, Луганська обл.);

13.30 – Єлізарова Людмила Іванівна (14.02.79 р.н., с. Ленінське,
Свердловський р-н, Луганська обл.);

14.00 – Білоконь Олександр Володимирович (15.12.69 р.н., м.
Червонопартизанськ, Луганська область);

14.30 – Мартинов Юрій Вікторович (31.10.77 р.н., м. Свердловськ,
Луганська обл.);

15.00 – Косухіна Олена Олександрівна (06.01.74 р.н., с. Новобо-
ровиці, Свердловський р-н, Луганська обл.);

15.30 – Чмира Наталія Юріївна (03.06.70 р.н., м. Свердловськ, Лу-
ганська обл.);

16.30 – Голохина Тетяна Дмитрівна (13.06.75 р.н., м. Свер-
дловськ, Луганська обл.);

17.00 – Поліщук Михайло Андрійович (27.10.93 р.н., с. Павлівка,
Луганська обл.);

17.00 – Архипов Юрій Олександрович (23.10.89 р.н., с. Павлівка,
Луганська обл.);

17.30 – Єрьоменко Дмитро Леонідович (28.10.85 р.н., 
с. Ананьївка, Свердловський р-н, Луганська обл.).

01.04.2016 року:
15.30 – Лебединський Михайло Миколайович (04.08.58 р.н.) та

Лебединська Надія Вікторівна (мешкають: м. Свердловськ, Луган-
ська обл.).

Судові засідання відбудуться у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України. Суддя Є.О. Соболєв

Богуславський районний суд Київської області ви-
кликає Степанову Ларису Олександрівну (останнє ві-
доме місце проживання: м. Богуслав Київської
області, вул. Ватутіна, 37) як відповідача в судове за-
сідання в цивільній справі № 358/88/16-ц за позовом
Степанова Олександра Вікторовича до Степанової
Лариси Олександрівни про позбавлення батьківських
прав.

Судове засідання відбудеться 21 березня 2016
року о 14 годині 00 хвилин у приміщенні суду за ад-
ресою: Київська область, м. Богуслав, вул. І.Франка,
29 а.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу
буде розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідачі зобов’язані повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя М. Б. Тітов

Прибиток Тетяна Андріївна, Мелашкіна Любов Вікторівна,
Кучеренко Микола Миколайович, останнє місце реєстрації: 2-й
пров. Алчевський, м. Дніпродзержинськ.

Викликаються в відкрите судове засідання в якості відпові-
дачів на 10.00 годину 22 березня 2016 року по справі за позо-
вом Подберезного Олександра Андрійовича до Прибиток
Тетяни Андріївни, Мелашкіної Любові Вікторівни, Кучеренка
Миколи Миколайовича про втрату права користування житлом
колишнього члена сім’ї власника житла.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться
під головуванням судді Багбая Є.Д. в приміщенні Дніпровського
районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпрод-
зержинськ, вулиця Петровського, 166, 2 поверх, кабінет № 5.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого-
лошення в пресі відповідачі Прибиток Тетяна Андріївна, Мелаш-
кіна Любов Вікторівна, Кучеренко Микола Миколайович
вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи. У
разі їх неявки справу буде розглянуто за їх відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Думич
Людмили Петрівни про звернення стягнення на пред-
мет застави.

Відповідач у справі Думич Людмила Петрівна, ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою:
86391, Донецька область, м. Жданівка, вул. Леніна,
буд. 42, кв. 4, викликається на 01 квітня 2016 р. на
10. год. 30 хв. до суду (каб. № 203) для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
на позов та докази. У випадку неможливості при-
буття відповідач повинна повідомити суд про при-
чини неявки. За інших обставин розгляд справи
відбудеться за її відсутності.

Суддя Дубовик Р.Є.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає:

Цивільну справу № 2/243/768/2016 за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Корольова Роберта Євгеновича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Ос-
таннє відоме місце мешкання відповідача Корольова Ро-
берта Євгеновича: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Невського Олександра, буд. 139.

Відповідач викликається до суду на 25 березня 2016
року на 13 год. 00 хв. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове
засідання відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутністю.

Суддя О.В. Ільяшевич

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено про-
вадження у справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення
заборгованості до:

ТОВ «РІЗНОПРОФІЛЬ» (м. Донецьк, вул. Литвинова, буд. 44),
справа № 18/16;

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

ТОВ «Феротрейд» та ТОВ «Торговий дім «Граніт» (Донецька
область, м. Макіївка, вул. Свердлова, буд. 10), справа № 07/16;

Кістанкіна Іллі Анатолійовича (м. Донецьк, пр. Грінкевича,
буд. 5, кв. -) та Бондара Геннадія Івановича (м. Донецьк, вул.
Церетелі, буд. 10, кв. -), справа № 2122/15.

З позовом можна ознайомиться, звернувшись до третей-
ського суду за телефоном (044) 5168718 або ел.поштою за ад-
ресою: ts@aub.org.ua. Судові засідання відбудуться 25.03.2016
р. о 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, к.
811. Це оголошення розміщене також на сайті третейського
суду tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідачів справа
може бути розглянута за їх відсутності.

Третейський суддя В.М. Ярошовець

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл.
(84500, м. Артемівськ Донецької обл., вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Вартанян Володимира Гургеновича та Вартанян
Оксани Вікторівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідачі по справі Вартанян Володимир Гургенович
проживає за адресою: м. Вуглегірськ, вул. Кірова, буд.
14, Донецька область; Вартанян Оксана Вікторівна про-
живає за адресою: Донецька область, вул. Некрасова,
буд. 9, кв. 6, викликаються до суду на 22.03.2016 р. на
10:30 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб.
212 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповіда-
чів, вони повинні повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя О.П. Харченко
Добропільський міськрайонний суд Донецької області

(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач Землякова Наталія Миколаївна, 06.06.1976
р.н., яка зареєстрована за адресою: Донецька область, 
м. Харцизьк, вул. Курчатова, буд. 26, номер справи
227/561/16-ц викликається на 17 березня 2016 року на
09:00 годину до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 15, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття він повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі
доказів буде ухвалено заочне рішення. 

Суддя Мавроді Р.Ф.

Вєйлєр Любов Наумівна, Центіло Сергій Віталі-
йович, Центіло Артем Сергійович, Центіло Олек-
сандр Сергійович викликаються в судове засідання
для розгляду цивільної справи № 759/11501/15-ц за
позовом Карнаух Людмили Миколаївни, Карнауха
Сергія Олександровича до Вєйлєр Любові Наумівни,
Центіло Сергія Віталійовича, Центіло Артема Сергі-
йовича, Центіло Олександра Сергійовича, третя
особа: Святошинська районна в м. Києві державна
адміністрація про виселення осіб, які самоправно
зайняли жиле приміщення, без надання іншого
житла та за позовом Вєйлєр Любові Наумівни до
Карнаух Людмили Миколаївни, Карнауха Сергія
Олександровича, Святошинської районної в 
м. Києві державної адміністрації про визнання ор-
деру на житлове приміщення недійсним на 15-00
год. 24.03.2016 року в Святошинський районний суд
м. Києва (м. Київ, вул. Якуба Коласа, 25, зал №2). 

Суддя Макаренко В.В.

Добропільський міськрайонний суд Донцької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає ци-
вільну справу № 227/1130/14-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приват Банк» до Уткіна Валентина Ми-
колайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Уткін Валентин Миколайович, 17 червня 1981 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. До-
бропілля, вул. Луганського, 20/17.

Викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької
області як відповідач по цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Уткіна Вален-
тина Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 17.03.2016 року о 09.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радян-
ська, 39А.

У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі
наявних у ній даних чи доказів. Суддя С.А. Притуляк

Біловодський районний суд Луганської області викликає як
відповідачів Мороза Миколу Івановича, Завгороднього Ігоря Вік-
торовича, Карпенка Олексія Івановича, Батенка Артема Станіс-
лавовича, Шмур’єва Владислава Анатолійовича для участі в
цивільних справах за позовом ПАТ «Дельта Банк», які відбу-
дуться 22 березня 2016 року: до Шмур’єва Владислава Анатолі-
йовича о 15.30 годині; до Батенка Артема Станіславовича о 15.40
годині; до Карпенка Олексія Івановича о 15.50 годині; до Завго-
роднього Ігоря Вікторовича о 16.00 годині; до Мороза Миколи
Івановича о 16.10 годині про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вва-
жаються повідомленими про час та місце слухання справи.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.А. Карягіна

Старобільський районний суд Луганської області
викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості у судові засі-
дання, які відбудуться: 

18.03.2016 р.
Брусинський Олександр Миколайович о 10.40

Суддя І.В. Кудрявцев
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої

участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі

по справах вважаються належним чином повідом-
леними про час, день та місце проведення судового
засідання. 

Наступним, ПАТ КБ «Євробанк» вважає за необхідне про-
інформувати Казакевича Сергія Володимировича та Папукчіу
Андрія про необхідність протягом 30 днів з дня публікації цієї
вимоги виконати рішення Дарницького районного суду м.
Києва від 12.09.2014 р. (в Єдиному державному реєстрі су-
дових рішень за № 40490766), з дотриманням вимог частини
2 статті 533 ЦК України, та сплатити борг у сумі 576 306 до-
ларів США та 909 497 грн. 64 коп. (пеня) або передати ПАТ
КБ «Євробанк» іпотечне майно (квартиру № 94, що знахо-
диться за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар, будинок
4) в рахунок часткового погашення заборгованості з одно-
часним виселенням всіх мешканців іпотечного майна.

В іншому випадку ПАТ КБ «Євробанк» в порядку, що вста-
новлений чинними вимогами законодавства України,  буде
реалізовано звернення стягнення на предмет іпотеки.

В провадженні Фрунзенського районного суду м. Харкова
знаходиться цивільна справа за позовом Терлецької Ірини
Вікторівни до Терлецького Олексія Володимировича, третя
особа: Управління служб у справах дітей Департаменту праці
та соціальної політики Харківської міської ради, про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів.

Фрунзенський районний суд м. Харкова цим оголошен-
ням викликає осіб, які беруть участь у справі, до Фрунзен-
ського районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, б-р
Б. Хмельницького, 32/38 на судове засідання 15.03.2016
року о 10 год. 00 хв. відповідно до ст. 74 ЦПК України. У ви-
падку неявки до суду без поважних причин та неповідом-
лення суду про причини неявки справу може бути
розглянуто без відповідачів.

Суддя Шарко О.П.

Путивльський районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Козінець Андрія Петровича,
останнє відоме місце проживання: вул. Центральна,
55, с. Щербинівка Путивльського району Сумської
області, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Козінець А.П. про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 17.03.2016 о 09.00
годині в залі суду за адресою: Сумська область, м.
Путивль, вул. Курська (Кірова), буд. 54.

В разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута на підставі наявних в ній доказів. 

Суддя П.П. Гриценко

Білокуракинським районним судом Луганської області виклика-
ється до суду:

- Волосенко Сергій Михайлович (останнє відоме місце прожи-
вання: 93652, Луганська область., м. Луганськ, район Станично-лу-
ганский, вул. 2А Краснознаменна, буд. 30, кв. 111) о 09 годині 40
хвилин 17.03.2016 р. для участі у розгляді справи № 408/5713/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя В.В. Тімінський

Попаснянський районний суд Луганської області викликає як відповідачів
Корнієнко Сергія Йосиповича та Корнієнко Вікторію Вікторівну, які мешкають
за адресою: Луганська область, Попаснянський район, с. Нижнє-1, вул. Ілліча,
б. 34, кв. 8, у судове засідання по цивільній справі за № 423/1616/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк», що відбудеться 15
березня 2016 року о 13 год.00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А.В. Архипенко

Хотинський районний суд Чернівецької області викликає в судове засідання,
яке відбудеться 17 березня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні суду за ад-
ресою: вул. Незалежності, 25А, м. Хотин Чернівецької області, Старчука Олексія
Васильовича, 31.01.1962 року народження, останнє відоме місце проживання:
с. Клішківці, вул. Пушкіна, 18, Хотинського району Чернівецької області, та Со-
лом’яного Андрія Васильовича, 16.10.1958 року народження, останнє відоме
місце проживання с. Топорівці Новоселицького району Чернівецької області як
відповідачів по цивільній справі № 724/1246/15-ц за позовом КС «Буковинський
Альянс» до Старчука Олексія Васильовича, Солом’яного Андрія Васильовича
про стягнення заборгованості.

Суддя А.І. Руснак
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Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає відповідача Струніна Станіслава Юрійовича, місце
проживання невідоме, останнє відоме місце реєстрації:
вул. Незалежності, буд.11, кв.97, м. Донецьк, в судове
засідання по цивільній справі за позовом Струніної
Ольги Олександрівни до Струніна Станіслава Юрійовича
про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться о
09.00 годині 01.04.2016 року у приміщенні суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева,
23, під головуванням судді Фісун Н.В.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи та у випадку неявки до суду справу може бути
розглянуто за його відсутності.

Сарненський районний суд Рівненської області викликає
в якості відповідача Ніколайчук Ларису Адамівну в цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ніколайчук Ла-
риси Адамівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 29 березня 2016 року о 09
годині 15 хвилин в приміщенні Сарненського районного
суду Рівненської області за адресою: Рівненська область,
м. Сарни, вул. Залоги, 5.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Ніко-
лайчук Лариса Адамівна вважається належним чином по-
відомленою про час та місце судового розгляду справи. В
разі неявки відповідача у судове засідання справа вирішу-
ватиметься за його відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Л. О. Болотвіна

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом Куранхой Крістіни Рафіковни
до Куранхой Дмитра Максімі про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів, місце проживання
якого невідомо, викликається на 27.04.2016 року о 09-
30 годині до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Літовка В.В.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Денисенко Наталію Сергіївну та Ана-
ньєва Дмитра Олеговича викликають в судове засі-
дання як відповідачів у цивільній справі за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Денисенко Наталії Сергіївни
та Ананьєва Дмитра Олеговича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 22 березня 2016
року о 12 годині 20 хвилин за адресою: м. Вишгород,
вул. Кургузова, 7, кабінет № 20.

У разі неявки відповідачів без поважних причин
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя М.Б. Баличева

Апеляційний суд Львівської області викликає відпові-
дачів – Файду Марію Антонівну, Файду Романа Романо-
вича, останнє відоме місце проживання: 80600,
Львівська обл., місто Броди, пл. Ринок, 10/15, кв. 37, у
судове засідання по цивільній справі за позовом Грицай
Любові Антонівни до Файди Марії Антонівни, Файди Ро-
мана Романовича про визнання відповідачів такими, що
втратили право користування житловим приміщенням,
яке відбудеться о 14 год. 00 хв. 22 березня 2016 року у
приміщенні суду за адресою. 79008, м Львів, пл. Со-
борна, 7.

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

Суддя Штефаніца Ю.Г.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Водоп’янова Сергія Вікторовича
(прож: м. Сєвєродонецьк Луганської області, пр. Космо-
навтів, 7-б\33) у судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом Кальченко Лілії Миколаївни до Во-
доп’янова Сергія Вікторовича про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщен-
ням, яке відбудеться 23.03.2016 року о 14 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19.

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

Суддя І.О. Юзефович

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Цупка Олександра Михайловича, Цупко
Ірину Михайлівну для участі в цивільній справі за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Цупка Олександра Михайловича,
Цупко Ірини Михайлівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яка відбудеться 23 березня 2016
року о 08:30 годині у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська 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

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської
області знаходиться цивільна справа за позовом Невської-Коно-
нець Марини Сергіївни до Іваненка Сергія Володимировича, третя
особа Маслак Олександр Миколайович про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає в
якості відповідача по вказаній справі Іваненка Сергія Володими-
ровича, остання відома адреса проживання: Київська область, м.
Бровари, вул. В. Інтернаціоналістів, 7-а, кв. 15.

Розгляд даної справи повторно відкладено на 16 год. 00 хв.
20 квітня 2016 року та відбудеться у приміщенні суду за адресою:
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 215.

Суд попереджає, що у випадку повторної неявки дана справа
буде розглянута за відсутності відповідача за наявними в справі
матеріалами з постановленням заочного рішення.

Суддя Н. П. Маценко

Марківський районний суд Луганської області ви-

кликає відповідача Кружкову Аліну Валентинівну в

судове засідання по справі за позовом ПАТ «КБ

«НАДРА» до Кружкової А.В. про стягнення заборго-

ваності. Розгляд вищезазначеної справи відбудеться

о 09 год. 00 хв. 28.03.2016 р. за адресою: смт Мар-

ківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області. 

Суддя А.П. Чернік

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Федотова Михайла Вікторовича, 21.06.1969
року народження, в судове засідання по криміналь-
ному провадженню № 1-кп/331/20/2016 за обвину-
ваченням Федотова Михайла Вікторовича 
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться
21.03.2016 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні
суду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Дзер-
жинського, 6, зал № 1. 

Суддя Беклеміщев О.В.

В провадженні Сєвєродонецького міського суду
Луганської області знаходиться цивільна справа
№428/8453/15-ц за позовом ПАТ «БМ БАНК» до Пі-
щенюк Олени Віталіївни про стягнення боргу.

Розгляд справи призначено на 29.03.2016 р. о 08
годині 45 хвилин в приміщенні Сєвєродонецького
міського суду Луганської області за адресою: 93400,
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна,
19, суддя Скочій Г.Д.

Суд викликає Піщенюк Олену Віталіївну як відпо-
відача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за
наявними матеріалами.

Боднар Василь Архипович, останнє відоме місце -
знаходження якого: с. Купин Городоцького району
Хмельницької області, викликається до Городоць-
кого районного суду Хмельницької області (Хмель-
ницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 48) в
якості відповідача на 13 год. 15 хв. 23 березня 2016
року по цивільній справі за позовом Тукової Олени
Станіславівни до Боднара Василя Архиповича про
стягнення боргу.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута на підставі тих доказів, які є
у матеріалах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Лосєва Сергія Валерійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
місце проживання якого не відомо, викликається на
04.04.2016 року о 08-30 годині до суду каб. №22, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Михальченко А.О.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті викликає як відповідача Вершигору Едуарда Івано-
вича в судове засідання, яке відбудеться 28.03.2016 року
о 09-30 год. у приміщенні Вознесенського міськрайон-
ного суду за адресою: Миколаївська область, м. Возне-
сенськ, вул. Кібрика, буд. 11, каб. 18, в якому
відбудеться слухання цивільної справи за позовом Со-
рочинської Валентини Миколаївни до територіальної
громади м. Вознесенська в особі Вознесенської  міської
ради Миколаївської області, Вершигори Едуарда Івано-
вича про визнання державного акта на право приватної
власності на землю недійсним. У разі неявки відпові-
дача, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Висоцька Г. А.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідач Ружанська Вікторія Володимирівна викли-
кається 30 березня 2016 року о 09-00 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С.М.

Липовецький районний суд Вінницької області ви-
кликає в судове засідання, призначене на 23.03.2016
року о 10:00 год., в якості відповідача Киналь Володи-
мира Дмитровича, яке відбудеться в приміщенні Липо-
вецького районного суду Вінницької області за адресою:
Вінницька область, Липовецький район, м. Липовець,
вул. Шевченка, 1, по справі № 136/283/15-ц за позовом
Киналь Віри Михайлівни до Киналь Володимира Дмит-
ровича про розірвання шлюбу та пропонує подати за-
перечення та докази на підтвердження своїх заперечень
проти позову.

Суддя С. І. Стадник

Подільський районний суд м. Києва повідомляє про
те, що 19 квітня 2016 року о 12.15 год. в приміщенні суду
за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21 (каб. 31) відбудеться
розгляд справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Креді Агріколь Банк» до Салюк Андрія Степа-
новича, Салюк Ірини Юріївни, Семенова Бориса про
стягнення заборгованості.

В судове засідання викликаються відповідачі Салюк
Андрій Степанович, 97400, АРК, м. Євпаторія, вул. Коро-
ленка, 4, кв. 32, Салюк Ірина Юріївна, 97400, АРК, м. Єв-
паторія, вул. Короленка, 4, кв. 32, Семенов Борис,
Латвія, м. Рига, вул. Баласта Дамбіс, 50 а.

Суддя М. О. Шаховніна

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як відповідачів Бабенко
Дмитра Вікторовича, Вітенко Ольгу Анатоліївну у су-
дове засідання, яке відбудеться 21.03.2016 року о
16-15 годині у приміщенні Білгород-Дністровського
міськрайонного суду за адресою: м. Білгород-Дніс-
тровський, вул. Енгельса, 27 (зал судових засідань
37) по цивільній справі 495/7997/15-ц за позовом
ПАТ «Правекс банк» про стягнення боргу.

У разі Baшої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута за Вашої відсутності.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Публічне акціонерне товариство «Українська страхова
компанія «Гарант-Авто» про те, що 30 березня 2016 року
о 10 год. 00 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. М. Кри-
воноса, 25, каб. 8, відбудеться судове засідання в ци-
вільній справі за позовом Булатова Володимира
Миколайовича до Козака Олександра Анатолійовича та
ПАТ «Українська страхова компанія «Гарант-Авто» як
відповідача про відшкодування матеріальної та мораль-
ної шкоди. При цьому повідомляємо, що в разі Вашої не-
явки в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Шереметьєва Л. А.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-
лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-
вом Гайдучик Оксани Антонівни до ФОП
Соколовського Олександра Володимировича про
стягнення матеріальної та моральної шкоди викли-
кає відповідача Соколовського Олександра Володи-
мировича в судове засідання на 28.03.2016 р. на
09:30 год. та повідомляє, що в разі неявки справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Кириленко Т. В.

Деснянський районний суд міста Києва викликає
в якості відповідача Лотош Аллу Михайлівну в су-
дове засідання, яке призначено  на 12.30 год.
21.03.2016 року по цивільній справі за позовною за-
явою Бобильової Надії Михайлівни, третя особа:
Деснянський районний відділ Головного управління
Державної міграційної служби України в м. Києві про
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням (каб. №9, пр. Маяков-
ського, 5-в, м. Київ).

Суддя Н. Д. Буша

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Шимка Романа Ігоровича в судове засідання
як відповідача у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Шимко Романа Ігоровича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 00 хв.
05.04.2016 р. у приміщенні суду за адресою: м.
Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Шимко Романа Іго-
ровича справу буде розглянуто у його відсутності на
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ю. Є. Ясінський

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Кузьму Лідію Іванівну в судове засідання як
відповідача у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Кузьми Лідії Іванівни про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв.
04.04.2016 р. у приміщенні суду за адресою: м.
Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Кузьми Лідії Іва-
нівни справу буде розглянуто за її відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Скадовський районний суд Херсонської області
викликає в судове засідання як відповідача на
21.03.2016 року на 08.00 год. Чубиріна Станіслава
Ігоровича, 20.06.1986 р. н., останнє відоме місце
проживання: вул. Полєтаєва, 94, с. Широке Скадов-
ського району Херсонської області в цивільній справі
за позовом Нікітіної Анастасії Сергіївни до Чубиріна
Станіслава Ігоровича про розірвання шлюбу. У разі
неявки в судове засідання відповідача Чубиріна Ста-
ніслава Ігоровича справа буде розглянута за його
відсутності відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України за
наявними в справі доказами.

Суддя С. В. Пухальський

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Габрусь Михайла Семеновича в судове засі-
дання як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Габрусь Михайла Семено-
вича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 12 год. 00 хв.
05.04.2016 р. у приміщенні суду за адресою: м.
Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Габрусь Михайла
Семеновича справу буде розглянуто за його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Боднар Ігоря Ярославовича в судове засі-
дання як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Боднар Ігоря Ярославовича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться об 11 год. 00 хв.
11.04.2016 р. у приміщенні суду за адресою: 
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Боднар Ігоря Ярос-
лавовича справу буде розглянуто за його відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ю. Є. Ясінський

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Дельта Банк», в інтересах якого на підставі до-
віреності діє Решитова Діана Ваїтівна до Колеснікова
Олексія Леонідовича, Колеснікової Олени Василівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором в роз-
мірі 30286,30 гривень. Відповідачі Колесніков Олексій Лео-
нідович, Колеснікова Олена Василівна викликаються до
каб. № 27 суду на 29 березня 2016 року на 08 годину 15
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів справа
буде розглянута без їхньої участі за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Апеляційний суд Запорізької області викликає від-
повідачів Азізову Світлану Петрівну, Азізова Рафіса
Макатдясовича в судове засідання на 10 год. 00 хв.
29 березня 2016 року м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд.
162, на розгляд апеляційної скарги ПАТ «Універсал
Банк» на рішення Чернігівського районного суду За-
порізької області від 28 грудня 2015 року у справі за
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Азізової С.П., Азі-
зова P.M. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Суддя С. В. Кухар

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/137/16-ц за
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Чабанової О.В. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі — Чабанова Ок-
сана Володимирівна, 16.04.1977 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка, м-н Калінін-
ський, 3/5, викликається до суду на 11 год. 30 хв. 18 бе-
резня 2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Каліуш О.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська,
39 А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства «Універсал Банк» до Дмитрієва
Василя Геннадійовича про стягнення боргу за кредитним
договором. Відповідач у справі Дмитрієв Василь Геннаді-
йович, 10.12.1985 року народження, зареєстрований за ад-
ресою: м. Харцизьк Донецької області, вул. Суворова, б.26,
викликається на 29 березня 2016 року о 12 год. 30 хв. до
суду, каб. №1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тітова Т.А.

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду
Донецької області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горь-
кого, 20) знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Кудрявцевої Світлани Миколаївни про
стягнення заборгованості. Відповідач Кудрявцева Світлана
Миколаївна, яка зареєстрована за адресою: місто Донецьк,
вул. Крепильщиков, буд. 108, викликається у судове засі-
дання на 08-00 год. 17 березня 2016 року, каб. № 13, для
участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у
її відсутність. 

Суддя С.В.Данилів

Коростенський міськрайонний суд Житомирської 
області викликає в судове засідання Левченка Петра Павло-
вича як відповідача по цивільній справі № 279/11889/15-ц
за позовом Левченко Галини Станіславівни до Левченка
Петра Павловича про стягнення аліментів на утримання дру-
жини, яке призначене до судового розгляду на 05.04.2016
року на 09 годину 00 хвилин за адресою: Житомирська об-
ласть, м. Коростень, вул. Сосновського, 38, каб. 28.

В разі неявки в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення суду про причини неявки, справу буде
розглянуто за Вашої відсутності на підставі наявних в мате-
ріалах справи даних.

Суддя В. М. Снігір
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська 0   +5         0    +5
Житомирська 0   +5         0    +5
Чернігівська 0   +5         0    +5
Сумська 0   +5         0    +5
Закарпатська +1   +6      +8 +13
Рівненська 0   +5         0    +5
Львівська 0   +5         0    +5
Івано-Франківська 0   +5      +2    +7
Волинська 0   +5         0    +5
Хмельницька 0   +5      +2    +7
Чернівецька 0   +5      +2    +7
Тернопільська 0   +5      +2    +7
Вінницька 0   +5      +3    +8

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0     +5      +2    +7
Кіровоградська 0     +5      +4    +9
Полтавська 0     +5      +2    +7
Дніпропетровська 0     +5      +4    +9
Одеська 0     +5      +7  +12
Миколаївська 0     +5      +7  +12
Херсонська 0     +5      +7  +12
Запорізька 0     +5      +6  +11
Харківська 0     +5      +4    +9
Донецька 0     +5      +5  +10
Луганська 0     +5      +5  +10
Крим +1     +6      +7  +12
Київ +2     +4      +2    +4

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Уболівальникам —
візи за спрощеною
процедурою 

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ЄВРО-2016. Днями в столиці  відбулася презентація медіа-
центру національної команди на Євро-2016, а також плану за-
ходів Федерації футболу України під час континентальної пер-
шості.

«Чемпіонат Європи — дуже важливий для вболівальників та
всієї України. І не лише для розвитку футболу. Впевнений, ус-
пішний виступ на Євро-2016 — один із найліпших способів пре-
зентувати нашу країну в Європі», — так окреслив основні зав-
дання федерації під час європейського футбольного форуму її
президент Андрій Павелко.

А план заходів презентував голова робочої групи ФФУ на Єв-
ро-2016 Сергій Лашкул. Це передовсім організація фан-зон для
вболівальників мінімум у 25 українських містах. Зокрема в  До-
нецькій та Луганській областях. Вже є попередня домовленість
про організацію фан-зони у Краматорську. За словами Андрія
Павелка, ФФУ робитиме все, щоб матчі ЧЄ-2016 мали змогу
подивитися українські військовослужбовці в зоні АТО. «Ми зро-
бимо все можливе, аби наші воїни у своїх частинах дивилися
матчі чемпіонату Європи, а також запрошуватимемо тих хлоп-
ців, які відновилися, підтримати нашу збірну у Франції», — цитує
президента футбольної федерації її  прес-служба. 

У трьох французьких містах, де українська збірна проведе
матчі групового етапу (Лілль, Ліон та Марсель), у межах спіль-
ного проекту з УЄФА будуть створені фан-посольства, фун-
кціонуватиме мобільна волонтерська група. Планують органі-
зувати концерти українських виконавців і ходу вболівальників.

Щодо  національної збірної, то до старту чемпіонату Європи
«синьо-жовті», крім запланованих товариських матчів зі збір-
ними Кіпру та Вельса, можуть провести ще три контрольні по-
єдинки: 29 травня, 2 або 3 червня, а також 6 червня. Наразі три-
вають переговори та пошук потенційних суперників. Остаточ-
ний список футболістів, які представлятимуть нашу країну на
чемпіонаті Європи у Франції, Михайло Фоменко оголосить 31
травня.

Добру  новину для тих, хто має намір підтримати збірну на
стадіоні та  вже  отримав ваучери на придбання квитків, пові-
домив перший віце-президент Федерації футболу України Ва-
дим Костюченко. За домовленістю дипломатів обох країн, убо-
лівальники зможуть отримати візи за спрощеною процедурою,
яку презентують найближчим часом.
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НГанна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Підопічні Мірчі Луческу
обіграли бельгійський

«Андерлехт» у першому мат-
чі 1/8 фіналу Ліги Європи
УЄФА з  досить комфортним
для себе результатом. Тож за
тиждень у Брюсселі зможуть
грати розкутіше. 

«Шахтар» розпочав зус-
тріч з активного пресингу, і
супернику довелося багато
працювати в обороні. Однак
ближче до 20-ї хвилини по-
єдинку «Андерлехт» посмілі-
шав, змусивши господарів
поля  контратакувати.

На 21-й хвилині одна така
ситуація «гірників» заверши-
лася взяттям воріт. По суті
гол для «Шахтаря» зумовив
молодий Віктор Коваленко,
який свій вихід сам на сам не
реалізував, проте поборовся
до кінця і віддав пас Тайсоно-
ві. А досвідчений бразилець,
який знову активізувався в
основі, лише продемонстру-
вав  свою техніку і забив у
дальній кут.

Аби подвоїти рахунок, 
команді Мірчі Луческу знадо-
билося лише  три хвилини.
Цього разу відзначились обо-
ронці: Даріо Срна виконав
фірмовий навіс із флангу, а
Олександр Кучер виграв по-
вітряну дуель.

До перерви гольові момен-
ти були у Феррейри, Едуардо
і Малишева, однак більше го-
лів у першому таймі вболі-
вальники не побачили.

По перерві господарі дещо
розслабилися, а «Андер-
лехт», навпаки, додав. Ан-
дрієві П’ятову дедалі  частіше
доводилося вступати в гру, і в
одному з епізодів на 68-й хви-
лині «гірники» пропустили

прикрий м’яч, автором якого
став півзахисник бельгійців
Френк Ашимпонг.  Цей м’яч
значно збільшив шанси «Ан-
дерлехта» у боротьбі за вихід
до наступного раунду плей-
оф, тож  донеччанам треба
було розбуркуватися.  Наші
заграли так,  як до перерви, і
на 78-й хвилині після кутово-
го третій гол у ворота супер-
ника відправив Едуардо, інші
моменти залишилися нереа-
лізованими.

Записувати «Андерлехт»
до когорти невдах ще зарано,
однак рахунок 3:1 дає змогу
високо оцінювати шанси на
вихід «Шахтаря» до чверть-
фіналу. 

Головний тренер «Шахта-
ря» Мірча Луческу загалом
залишився задоволений ре-
зультатом матчу, однак не
має претензій до дій своїх пі-
допічних лише у першому
таймі. «Ми домоглися пози-

тивного результату. Рахунок
2:0 у першому таймі не відпо-
відає тому, що відбувалося на
полі, могли піти на перерву з
більшою перевагою. Втім, ко-
ли в першому таймі помилив-
ся Ракицький, Ачімпонг нас
простив. Але загалом перший
тайм ми зіграли здорово.
Продемонстрували хороший
комбінаційний футбол, вико-
ристовували фланги. Зусил-
ля першого тайму позначи-
лися у другій половині, ми
підсіли фізично», — зазначив
наставник «гірників» і висло-
вив сподівання, що 17 берез-
ня у Брюсселі, де буде  важка
силова гра, команді зможе
допомогти Степаненко, який
відбуде дискваліфікацію.

Задоволений діями коман-
ди і  її капітан Даріо Срна: «У
«Шахтаря»  така політика:
коли продають футболіста,
одразу в запасі готовий ін-
ший. Тому у нас з’явився

Тайсон, який дуже багато за-
биває, Віктор Коваленко. Га-
даю, це дуже хороший
«Шахтар». Час покаже, ре-
зультат покаже, але поки що
ми на піку і граємо дуже до-
бре». 

До речі, після перемоги до-
нецького «Шахтаря» в матчі
Ліги Європи над бельгій-
ським «Андерлехтом» сумар-
ний показник українських
клубів становить 7,800 бала
за сезон, і Україна перебуває
на 8-му місці в клубному рей-
тингу асоціацій (всього —
42,883 бала), повідомляє офі-
ційний сайт УЄФА.

Українські клуби перевер-
шили власне досягнення се-
зону 2011—2012 (7,750), що
вкрай важливо для таблиці,
де враховують результати за
останні п’ять сезонів. Тобто
Україна не втратить очки і
позиції в рейтингу через по-
гіршення результатів за під-
сумками нинішнього сезону.

За крок до чвертьфіналу
ЄВРОКУБКИ. «Шахтар» порадував комфортним результатом
і обнадіяв грою

ФотоФАкт

ЧИ ПЕРЕТАНЦЮЄ ГОПАК ЛЕЗГІНКУ? Вчора у Києві відбу-
лася  відкрита репетиція напередодні грандіозного двобою «Тан-
цювальний ринг: Ансамбль ім. Вірського (Україна) vs Ансамбль
Rustavi (Грузія)». Гордість України і гордість Грузії — Національ-
ний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Па-
вла Вірського і Державний академічний ансамбль народної пісні
і танцю «Руставі» днями дадуть кілька спільних концертів у сто-

лиці, Львові та  Житомирі.  На танцювальному рингу вони зма-
гатимуться за головний приз — серця глядачів. Два яскравих на-
ціональних колорити, неприборкані потоки енергії і артистизму,
неперевершена майстерність і оригінальна інтерпретація народ-
них стилів. Ця унікальна подія в концертному житті, яка збере
півтори сотні першокласних артистів на одній сцені, безсумнівно,
увійде в сучасну українсько-грузинську історію.

Едуардо (22) забив гол, який може стати вирішальним 
за сумою двох матчів

ТАБЛО «УК»
Ліга Європи. 1/8 фіналу. Перші
матчі
Шахтар — Андерлехт — 3:1 � � 
Голи: Тайсон (21), Кучер (24), Еду-
ардо (79) — Ашимпонг (68)
Ліверпуль — Манчестер 
Юнайтед — 2:0� 
Голи: Старрідж (20, пен.), Фірміно
(73)
Боруссія Д — Тоттенгем — 3:0
Голи: Обамеянг (30), Ройс  (61, 70)
Вільярреал — Байєр — 2:0
Голи: Бакамбу (4, 56)
Фенербахче — Брага — 1:0 � � 
Гол: Топал (82)
Спарта — Лаціо — 1:1
Голи: Фрідек (13) — Пароло (38)
Атлетик — Валенсія — 1:0
Гол: Рауль Гарсія (20)
Базель — Севілья — 0:0


