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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 8 квітня 2016 року
USD 2580.1289   EUR 2932.0585      RUB 3.8057     /    AU 320477.81      AG 3926.96      PT 243048.14     PD 139842.99

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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Указ Президента України
«Про призначення стипендій
Президента України для
молодих майстрів народного
мистецтва на 2016 рік»

ЦИФРА ДНЯ

ЄС вірить в Україну 
ПОЗИЦІЯ. У Європарламенті закликали уряд Нідерландів як-

найшвидше донести свою позицію щодо Угоди про асоціацію
України з Євросоюзом. Відповідну заяву зробили голова Комі-
тету Європарламенту із закордонних справ Елмар Брок, голова
Комітету асоціації Україна — ЄС Андрей Пленкович і постійний
доповідач з українського питання Яцек Саріуш-Вольський.

Угоду про асоціацію вже ратифікували 27 держав ЄС, Євро-
пейський парламент та Верховна Рада, документ затвердили у
Нідерландах дві палати парламенту й уряд. «Ми вважаємо, що
загалом повинен вирішувати ЄС з усіма 28 державами-члена-
ми, а не 20% виборців однієї з держав-членів, які представля-
ють 0,6% усього населення ЄС, на референдумі, який має
консультативний характер», — цитує УНІАН текст документа. 

Євродепутати наголосили на необхідності продовження тим-
часового застосування Угоди про асоціацію: «Ми підтримуємо
заявлену рішучість української влади йти вперед у реалізації
угоди, яка має велике значення в історії України і кристалізує
надії українського населення на зміни».

ЦИТАТА ДНЯ

ВАСИЛЬ ГРИЦАК:
«Ще одна форма

російської присутності
в Україні — агентурне

проникнення. 
З початку року вже

затримано понад
десять агентів

спецслужб Росії».
Голова Служби безпеки про продовження гібридної
війни РФ проти нашої країни

101,0%
становив, за даними Держстату, індекс

споживчих цін (індекс інфляції) у березні
2016 року порівняно з лютим 5

7
РЕФОРМА

Розроблене Мін’юстом законодавство
забезпечить запровадження інституту
приватних виконавців, які переберуть
на себе обов’язки з виконання
судових рішень

НА ЧАСІ. Як перейти від дотування енергетичної
бідності до стимулювання енергоефективності
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У тренді — малогабаритне житло 
ТЕНДЕНЦІЯ. Нині чимало клієнтів будівельних компаній купують квартири загальною
площею 35 квадратних метрів

Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

Устолиці та великих містах
України вже чітко сформу-

валася тенденція попиту на нове
житло. Так, у березні-квітні цього

року майже 90% покупців, які
виявили бажання придбати
квартиру, обирають саме недоро-
гу й малогабаритну нерухомість
економ-класу. Такий самий від-
соток людей купують житло за
власні кошти, і лише 10% зверта-

ються до банків, інших фінансо-
вих установ чи співпрацюють з
компаніями-забудовниками, щоб
отримати іпотечні кредити. 

Тож збідніле населення, якому
навіть не хочуть і нерідко не мо-
жуть допомогти фінансові уста-

нови, змушене купувати невели-
ке за параметрами житло еко-
ном-класу.

Як зазначив «УК» керівник
відділу продажу ЖК Park Stone
Дмитро Шостя, чимало клієнтів
будівельних компаній купують

квартири загальною площею
30—35 квадратних метрів.
«Утім, це не новація 2016 року —
таке житло пропонували
ще й два роки тому, проте
воно не користувалося по-
питом. 4

Субсидійне
перезавантаження
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Білокуракінський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ
«Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбу-
дуться: 

13.04.2016 р. 
Ромадан Валерiй Валерiйович о 10.20 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Бі-

локуракинський р-н, смт Білокуракине, вул. Тімірязєва, буд. 26), справа № 409/3066/15-ц
14.04.2016 р.
Ясюк Яна Олександрівна о 9.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., 

м. Лутугине, кв-л Шевченка, буд. 1, кв. 4), справа № 409/562/16-ц
Кравченко Олександр Павлович о 9.20 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., 

м. Луганськ, кв-л Ольховський, буд.10, кв.157), справа № 409/566/16-ц
Кандаурова Наталія Володимирівна о 9.40 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл.,

с. Розкішне, вул. Свердлова, буд. 2), справа № 409/569/16-ц
Пікалова Ольга Володимирівна о 10.00 (останнє відоме місце проживання: Луганська обл., 

м. Луганськ, вул. Мухіна, буд. 77), справа № 409/571/16-ц.
Суддя  В.В.Тімінський

14.04.2016 р.
Тарасенко Юрій Дмитрович о 14.00 ( останнє відоме місце проживання: Луганська обл., Луту-

гинський р-н, селище Біле, вул. Дружби, буд. 13, кв. 4), справа № 409/430/16-ц.
Суддя В.С.Скворцова

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 по-

відомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

В провадженні Приморського район-
ного суду м. Одеси знаходиться цивільна
справа № 522/12441/15ц за позовом Бул-
гакової Тетяни Леонідівни до Булгакова
Олександра Зегмановича про виселення.

Приморський районний суд м. Одеси
викликає як відповідача Булгакова Олек-
сандра Зегмановича у судове засідання,
яке відбудеться 14.04.2016 року о 10 год.
30 хвилин у приміщенні Приморського
районного суду за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33 (зал судових засідань 
№ 208).

Приморський районний суд пропонує
Булгакову Олександру Зегмановичу по-
дати пояснення, заперечення та усі наявні
докази по справі особисто або через
представника.

У разі Вашої неявки у судове засідання,
справа може бути розглянута у вашу від-
сутність.

Суддя Бойчук А.Ю.

Апеляційний суд Київської області 
(м. Київ, вул. Володимирська, 15) викли-
кає в судове засідання як апелянта Фрід-
мана Михайла Ізраїльовича на 14 годину
00 хвилин 14 квітня 2016 року для участі
у розгляді цивільної справи за апеляцій-
ними скаргами Фрідмана Михайла Ізраї-
льовича та Української міської ради на
рішення Обухівського районного суду Ки-
ївської області від 16 жовтня 2015 року в
справі за позовом прокурора Обухів-
ського району в інтересах держави в особі
Обухівської районної державної адмініс-
трації до Фрідмана Михайла Ізраїльовича,
Української міської ради, третя особа: Гар-
ник Володимир Кирилович, про визнання
незаконним та скасування рішення, ви-
знання недійсним договору оренди зе-
мельної ділянки та повернення земельної
ділянки.

Суддя С. І. Савченко

Олександрівський районний суд Донецької
області (84000, Донецька область, Олександрів-
ський район, смт Олександрівка, вул. Шкільна,
1) розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Тверітнєва Юрія Юрійо-
вича про стягнення заборгованності.

Відповідач у справі Тверітнєв Юрій Юрійович,
28.09.1974 року народження, останнє відоме
місце реєстрації: 84700, Донецька область, 
м. Дебальцеве, м-н Восточний, буд. 2, кв. 2, ви-
кликається 15 квітня 2016 року о 09 годині до
суду для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується подати суду пись-
мове заперечення проти позову із зазначенням
доказів, що підтверджують його заперечення.

У випадку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за відсутності відпові-
дача.

Суддя І.А. Попович

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Даніленко Юлія Аполлонівна викликається до Хмель-
ницького міськрайонного суду (вул. Героїв Майдану, 54, по-
верх 4, кабінет 412) в судове засідання на 04 травня 2016
року о 10 годині 00 хвилин як відповідач для судового роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до
Гоголя Сергія Васильовича, Гоголь Валентини Аполлонівни,
Даніленко Юлії Аполлонівни про стягнення заборгованості
та звернення стягнення на предмет іпотеки. У випадку не-
явки відповідача судовий розгляд справи буде проведено за
його відсутності на підставі наявних в матеріалах справи до-
казів. В разі неможливості явки на вказану дату за вказаною
адресою відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки.

Суддя О.В. Козак

Генічеський районний суд Херсонської області викликає
Шентябіна Євгена Володимировича, проживаючого за ад-
ресою: Запорізька обл., м. Енергодар, бул. Каштановий,
16, кв. 18, у цивільній справі за заявою Сімейка Василя Ва-
сильовича про встановлення порядку виконання рішення
Генічеського районного суду від 25 березня 2013 року, в
судове засідання, що відбудеться 14 квітня 2016 року о
14.00 годині в приміщенні Генічеського районного суду за
адресою: м. Генічеськ, Херсонської області, вул. Братів Ко-
валенко, 66 (реєстрація проводиться в каб. № 8).

У випадку неявки Шентябіна Євгена Володимировича в
судове засідання, суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК Ук-
раїни розглядатиме справу за його відсутності на підставі
наявних в справі доказів.

Суддя Хоменко В.Г.

Жидачівський районний суд Львівської області викликає
в судове засідання як відповідача Головчука Василя Івано-
вича, 10.06.1960 р.н., жителя с. Репехів, Жидачівського
району Львівської області, по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «КРЕДОБАНК» до Го-
ловчука Василя Івановича про дострокове стягнення забор-
гованості та пені за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 14 квітня 2016 року о 09 год.
40 хв. у приміщенні Жидачівського районного суду за адре-
сою: м. Жидачів, вул. Я. Мудрого, 20, Львівська область.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення суду про причини неявки, справу буде роз-
глянуто за його відсутності на підставі наявних в справі до-
казів.

Суддя О.Й. Галій

В провадженні апеляційного суду Одеської області
(суддя-доповідач Заїкін А.П.) знаходиться цивільна справа
за позовом Матузенко Тетяни Валентинівни до Матузенка
Олександра Володимировича про розподіл спільного майна
подружжя.

Апеляційний суд Одеської області викликає до суду як
позивача Матузенко Тетяну Валентинівну в судове засі-
дання, яке відбудеться 14 квітня 2016 року о 15.00 год. у
приміщенні апеляційного суду Одеської області за адресою:
м. Одеса, вул. Гайдара, 24-а.

У разі неявки Матузенко Тетяни Валентинівни в зазначене
судове засідання, справа буде розглянута за її відсутністю.

Суддя Заїкін А. П.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 березня 2016 р. № 208
Київ

Про затвердження Детальних правил 
виробництва органічної продукції (сировини)

бджільництва
Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про виробництво та обіг

органічної сільськогосподарської продукції та сировини» Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини)
бджільництва, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 208

ДЕТАЛЬНІ ПРАВИЛА
виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва

1. Ці Правила визначають особливості виробництва органічної продукції (сиро-
вини) бджільництва. 

Основою виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва є виклю-
чення з технологічного процесу застосування хімічних добрив та пестицидів синте-
тичного походження, генетично модифікованих організмів, похідних генетично
модифікованих організмів, продуктів, вироблених генетично модифікованими ор-
ганізмами, консервантів тощо.

2. У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України
«Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини»
та «Про бджільництво».

3. Під час виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва застосо-
вуються загальні правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільниц-
тва відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про виробництво та обіг
органічної сільськогосподарської продукції та сировини» та ці Правила.

4. У процесі виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва її вироб-
ник повинен:

використовувати бджіл з урахуванням породного районування;
проводити підгодівлю бджіл виключно органічним медом з медоносних рослин,

які не є генетично модифікованими і до яких не застосовувалися хімічні добрива,
пестициди синтетичного походження;

обирати місця для розміщення пасік відповідно до цих Правил;
підтримувати здоров’я бджіл шляхом здійснення превентивних заходів.
5. Період переходу від виробництва традиційної (неорганічної) продукції (сиро-

вини) бджільництва до виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва
триває не менш як 12 місяців.

6. Під час вибору порід бджіл слід надавати перевагу місцевим екотипам бджоли
медоносної (Apis mellifera).

7. Пасіки розміщуються:
таким чином, щоб у радіусі 3 кілометрів від пасіки були розташовані джерела

натурального нектару і пилку, який походить з органічно вирощених або дикорослих
культур. Зазначені вимоги не стосуються місць, де відсутнє цвітіння, або місць, де
бджоли перебувають у стані спокою;

на відстані не менш як 500 метрів від шосейних доріг і залізниць, пилорам, ви-
соковольтних ліній електропередачі напругою 110 кВ і більше;

на відстані не менш як 1 кілометр від тваринницьких і птахівницьких будівель;
на відстані не менш як 5 кілометрів від воскопереробних підприємств, підпри-

ємств кондитерської та/або хімічної промисловості, аеродромів, військових поліго-
нів, радіолокаційних, радіо- та/або телетрансляційних станцій, інших джерел
мікрохвильового випромінювання;

на відстані не менш як 7 кілометрів від товарних пасік, які не виробляють орга-
нічну продукцію.

8. Вулики повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів (зокрема деревини),
які не створюють загрозу забруднення навколишнього природного середовища та
продуктів бджільництва. Забороняється обробляти внутрішню частину вуликів фар-
бами та/або іншими хімічними речовинами.

9. Під час формування пасік або під час перехідного періоду використання бджо-
линого воску неорганічного походження дозволяється в обсягах, необхідних для
забезпечення життєдіяльності бджолиних сімей, лише у разі, коли:

віск органічного походження відсутній на ринку органічної продукції та сировини;
віск не забруднено речовинами, які заборонені до використання під час вироб-

ництва органічної продукції (сировини);
віск отримано з бджолиного забрусу.
10. З метою запилювання пасіки, які виробляють органічну продукцію (сиро-

вину), та товарні пасіки можуть створюватися в одному господарстві за умови ви-
конання усіх правил органічного виробництва (сировини), крім положень щодо
розміщення пасік. У такому разі продукція бджільництва не може вважатися орга-
нічною.

11. Після завершення продуктивного сезону у вуликах слід залишати для зимівлі
запаси органічного меду із розрахунку не менш як 20—25 кілограмів на бджолину
сім’ю, не менш як 10—15 кілограмів для бджолиних відводків та не менш як 8 кі-
лограмів для нуклеусів.

12. Під час відкачування меду заборонено використовувати хімічно синтезовані
репеленти, а також відкачувати мед із стільників із розплодом.

13. Підгодівля бджолиних сімей органічним медом та цукровим сиропом, вироб-
леним з органічної сировини, дозволяється лише у разі, коли виживання бджіл є
під загрозою через несприятливі кліматичні умови, що перешкоджають збиранню
нектару та пилку і призводять до зменшення надходжень кормових запасів до гнізда
бджолиних сімей.

Підгодівля бджолиних сімей проводиться у період між останнім відкачуванням
меду і за 15 днів до початку наступного періоду медозбору.

14. Для профілактики захворювань та лікування бджіл у вуликах використову-
ються такі натуральні природні продукти, як прополіс, віск і рослинні олії.

З метою захисту рамок, вуликів і стільників від шкідників застосовуються засоби
за переліком згідно з додатком.

Зазначена обробка здійснюється під наглядом лікаря ветеринарної медицини.
Для дезінфекції пасік застосовуються такі фізичні методи, як пара або відкритий

вогонь.
15. У разі зараження кліщем Varroa destructor можуть застосовуватися такі ре-

човини, як мурашина, молочна та/або щавелева кислоти, а також ментол, тимол та
камфора.

16. Не дозволяється застосування хімічних алопатичних ветеринарних препаратів
та/або антибіотиків з профілактичною метою.

Бджолині сім’ї, до яких застосовуються хімічні алопатичні ветеринарні препарати,
необхідно ізолювати на весь період лікування, а бджолиний віск замінити воском з
пасік, які здійснюють органічне виробництво продукції (сировини). У подальшому
перехідний період для таких бджолиних сімей становить 12 місяців.

Знищення розплоду трутнів дозволяється лише для запобігання розповсюд-
женню кліща Varroa destructor.

17. Про випадки застосування ветеринарних лікарських препаратів виробник ін-
формує орган з оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини).

18. Заборонено таке хірургічне втручання, як обрізання крил у бджолиних маток.
Додаток

до Правил 
ПЕРЕЛІК 

засобів для захисту рамок, вуликів і стільників від шкідників
Засоби рослинного і тваринного походження

Азадирахтин (екстракт, отриманий з Azadirachta indica (азадирахта індійська)
Бджолиний віск
Гідролізовані білки
Рослинні олії (наприклад, м’ятна, ялицева, кминна олії)
Піретрини, отримані з Chrysanthemum cinerariaefolium 
Екстракт касії, отриманий з Quassia amara
Ротенон, отриманий з видів Derris, Lonchocarpus і Terphrosia

Засоби для застосування у пастках
Діамонійфосфат
Піретроїди (лише дельтаметрин або лямбдацигалотрин)

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 березня 2016 р. № 254
Київ

Про внесення змін до Порядку відбору 
державних інвестиційних проектів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку відбору державних інвестиційних проектів, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 571 «Деякі питання
управління державними інвестиціями» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64,
ст. 2116), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 254

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку відбору державних інвестиційних проектів

1. Пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:
«Доопрацьовані державні інвестиційні проекти подаються до Мінекономрозвитку

не пізніше 15 квітня.».
2. У пункті 19:
1) в абзаці першому слово «п’яти» замінити словом «десяти», а слова «повертає

документи із зазначенням причин» — словами «повідомляє про причини»;
2) в абзаці третьому слово «прийнятих» замінити словом «поданих».
3. Пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:
«Головні розпорядники коштів державного бюджету подають Мінекономроз-

витку уточнений розділ III додатка 1 відібраного проекту з урахуванням розподілу
державних капітальних вкладень на плановий рік.».

4. Пункт 26 доповнити абзацом такого змісту:
«Рішення Міжвідомчої комісії та результати моніторингу стану розроблення (реа-

лізації) державних інвестиційних проектів розміщуються на офіційному сайті Мініс-
терства.».

5. У додатку 1 до Порядку:

1) пункт 12 розділу I у графі «Характеристика, показники, результати аналізу та
оцінки проекту» доповнити абзацом такого змісту:

«Показники аналізу ефективності витрат (для державного інвестиційного проекту
до 30 млн. гривень включно)»;

2) пункт 14 розділу II у графі «Витрати» після слова «Разом» доповнити словами
«, у тому числі за джерелами фінансування»;

3) у розділі III:
пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. План реалізації та фінансування проекту (на весь період виконання інвести-

ційного етапу)

План реалізації та фінансування проекту на плановий рік за місяцями у розрізі
заходів інвестиційного етапу (розроблення та/або реалізація).»;

у пункті 2:
у підпункті 1 слова «на початок поточного року та у поточному році» замінити

словами «окремо за попередній рік та у поточному році»;
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) план та результати закупівель у рамках проекту (за заходами відповідно до

пункту 10 розділу II проекту), зазначивши інформацію про укладені договори;».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30 березня 2016 р. № 250-р
Київ

Про затвердження переліку акціонерних 
товариств, державні пакети акцій яких 

можуть бути запропоновані 
до продажу на аукціоні без оголошення ціни
Затвердити перелік акціонерних товариств, державні пакети акцій яких можуть

бути запропоновані до продажу на аукціоні без оголошення ціни, згідно з додат-
ком.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 30 березня 2016 р. № 250-р
ПЕРЕЛІК

акціонерних товариств, державні пакети акцій яких можуть бути 
запропоновані до продажу на аукціоні без оголошення ціни

Найменування заходу 
Строк виконання Обсяг 

фінансу- 
вання, тис. 
гривень 

Виконано 
на  

1 січня 
20___ р. 

Профінан-
совано на 

1 січня 
20___ р. 

План на поточний 
та наступні роки 

початок завер-
шення     

1. Інвестиційний етап 
(розроблення): 
дослідження та 
розроблення проекту 
(проектування за 
стадіями) 

         

забезпечення земельною 
ділянкою (витрати на 
придбання/ оренду, 
оформлення прав) 

         

інші заходи          
Разом          
2. Інвестиційний етап 
(розроблення): 

         

виконання будівельних 
робіт, 
придбання устатковання, 
обладнання, меблів, 
інвентарю тощо 
виконання 
пусконалагоджувальних 
робіт 
інші заходи  

         

Разом          
___________ 
Усього, 
у тому числі за 
джерелами фінансування 

         

 

Код згідно  
з ЄДРПОУ 

Найменування  Державна частка, 
відсотків 

00711534 ПАТ «Деражнянське підприємство  
по племінній справі в тваринництві» 

25 

01373341 ПАТ «Славутський завод 
залізобетонних виробів» 

95,85 
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оголошення
Підозрюваний Волошко Віктор Вікторович, що прожи-

ває за адресою: смт Красногвардійське, АР Крим, вул. 50
років Жовтня, 21, кв. 17, відповідно до вимог статтей 133,
135 КПК України, вам необхідно з’явитися 12.04.2016 до
військової прокуратури Вінницького гарнізону за адресою:
м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105 (телефон 0432-61-
23-57), для проведення процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 42015020420000193 за підозрою вас
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408
КК України;

Підозрюваний Каширін Аллік Вікторович, що проживає
за адресою: м. Джанкой, АР Крим, вул. Нестерова, 29, кв.
44, відповідно до вимог статтей 133, 135 КПК України, вам
необхідно з’явитися 12.04.2016 до військової прокуратури
Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Черво-
ноармійська, 105 (телефон 0432-61-23-57), для прове-
дення процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42015020420000194 за підозрою вас у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України;

Підозрюваний Задорожний Микола Михайлович, що
проживає за адресою: м. Феодосія, АР Крим, вул. Федька,
38, відповідно до вимог статтей 133, 135 КПК України, вам
необхідно з’явитися 12.04.2016 до військової прокуратури
Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Черво-
ноармійська, 105 (телефон 0432-61-23-57), для прове-
дення процесуальних дій у кримінальному провадженні 
№ 42016020420000019 за підозрою вас у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України.

Сватівським районним судом Луганської області ви-
кликається до суду:

- Фролов Олег Митрофанович (останнє відоме
місце проживання: 91000, Луганська обл., м. Лу-
ганськ, вул.Шевченка, буд. 20, кв. 31) на 16 годину
00 хвилин 19.04.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 426/6122/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

- Русакова Світлана Миколаївна (останнє відоме місце
проживання: 94404, Луганська обл., Краснодонська
міськрада, м. Суходільськ, вул. Леніна, буд. 23, кв. 25)
на 16 годину 30 хвилин 19.04.2016 р. для участі у роз-
гляді справи № 426/6432/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

- Остров Олександр Володимирович (останнє відоме
місце проживання: 94415, Луганська обл., м. Луганськ, вул.
Краснодонська, буд. 7а, кв. 9) на 15 годину 30 хвилин
20.04.2016 р. для участі у розгляді справи № 426/6454/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

- Грєцова (Будяк) Світлана Вікторівна (останнє відоме
місце проживання: 91053, Луганська обл., м. Луганськ, вул.
Радянська, буд. 92А, кв. 448) на 16 годину 30 хвилин
20.04.2016 р. для участі у розгляді справи № 426/6327/15-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Суддя Половинка В.О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті ( 85000, Донецька область, м. Добропілля, вул.
Радянська, 39А) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності за кредитними договорами з Мельниченка
Олександра Леонідовича, Мартиненко Ольги Михай-
лівни.

Відповідачі:
Мельниченко Олександр Леонідович, 24 серпня

1954 року народження, офіційно зареєстрований за
адресою: м. Харцизьк Донецької області, вул. Бау-
мана, 17/1;

Мартиненко Ольга Михайлівна, 29 березня 1981
року народження, офіційно зареєстрована за адре-
сою: м. Харцизьк, вул. Маяковського, 150, Донецької
області

викликаються на 29 квітня 2016 року об 11.00 год.
до суду, каб. № 1, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя Тітова Т.А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Денисенка В.В., Нікітіна О.М., Попова
М.В., Ковтунова Д.О. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/537/16-ц – Денисенко Віталій Володимирович,
10.03.1984 р.н., зареєстрований: м. Костянтинівка Донець-
кої області, вул. Космонавтів, 11/88, викликається у судове
засідання о 08.00 годині 20.04 2016 року. Відповідач у ци-
вільній справі № 233/1396/16-ц – Нікітін Олександр Мико-
лайович, 12.03.1975 р.н., зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Конструкторська,
49/56, викликається у судове засідання о 08.15 год.
20.04.2016 р. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/1391/16-ц – Попов Микита Васильович, 22.10.1984
р.н., зареєстрований: м. Макіївка, с. Горького, вул. Чубаря,
8/5, викликається у судове засідання о 08.30 годині
20.04.2016 р. Відповідач у цивільній справі № 233/1388/16-ц
– Ковтунов Денис Олександрович, 10.06.1979 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: м. Макіївка, Донецька область, вул. Жов-
тневої Революції, 9/12, викликається у судове засідання о
08.45 годині 20.04.2016 р. Розгляд зазначених цивільних
справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськ-
районного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

Дарницький районний суд м. Києва викликає
Коломінську Ірину Дмитрівну, 15.04.1983 р.н.,
місце реєстрації якої по м. Києву та Київській об-
ласті не встановлено, останнє відоме місце реєс-
трації: м. Київ, вул. Ташкентська, 17 п/б, як
відповідача по цивільній справі за позовом Тка-
ченка Вячеслава Миколайовича до Коломінської
Ірини Дмитрівни, третя особа - Служба у справах
дітей Деснянської державної адміністрації у 
м. Києві, про позбавлення батьківських прав, яке
відбудеться під головуванням судді Коренюк A.M.
об 11 год. 00 хв. 24 травня 2016 року за адресою:
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал 27.

З опублікуванням оголошення відповідач Ко-
ломінська Ірина Дмитрівна вважається повідом-
леною про час та місце розгляду справи.

Суддя А. М. Коренюк

Втрачені Свідоцтво № КВ 002623 про
право плавання під державним прапором Ук-
раїни (судновий патент) баржі «ЧКБ-02» та
Свідоцтво № ПВ 003525 про право власності
на судно «ЧКБ-02», що належить ТОВ «Мор-
ське агентство «Блек Сі Шиппінг»,

вважати недійсними.

Втрачену Декларацію про готовність
об’єкта до експлуатації, яка зареєстрована
Департаментом Державної архітектурно-бу-
дівельної інспекції у Київській області 
21 січня 2015 року за № КС 143150210407,
вважати недійсною з дати публікації
цього оголошення.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Сели-
дове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовною
заявою Колесник Таісії Вадимівни в інтересах малолітньої ди-
тини Міхальова Владислава Олексійовича до Міхальова Олексія
Миколайовича про позбавлення батьківських прав та стягнення
аліментів. Відповідач зареєстрований за адресою: м. Донецьк,
вул. Куйбишева, 179/90, викликається на 21.04 2016 р. о 13.00
год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття до суду він повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик, він вважається по-
відомленим про дату, час та місце розгляду справи, і у разі не-
явки до суду, справа може бути розглянута за його відсутності. 

Суддя Владимирська І. М.

Сватівський районний суд Луганської області викликає
Іщенко Яну Володимирівну, Казакова Олександра Леонідо-
вича як відповідачів в судове засідання по цивільній справі
№426/6552/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Банк Форум» до Іщенко Яни Володимирівни, Каза-
кова Олександра Леонідовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, в судове засідання яке відбу-
деться 27 травня 2016 року о 15-00 годині в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

У разі неявки у вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі па підставі ст. 169, 224 ЦПК
України.

Суддя М. А. Гашинський

Локачинський районний суд Волинської області викликає в судове засі-
дання відповідача Бураковець Ірину Вікторівну у цивільній справі 
№ 160/102/16-ц (провадження № 2/160/50/16) за позовом публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Бураковець
Ірини Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 15 квітня 2016 року oб 11 год. 00 хв. за адре-
сою: вул. Миру, 20, смт Локачі Локачинського району Волинської області.

Локачинський районний суд пропонує відповідачу подати письмові за-
перечення проти позову з посиланням на докази, якими вони обґрунтову-
ються.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин справа
буде вирішена на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Т. О. Кідиба

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш,
вул. Котанова, 102, Першотравневого району Донецької області) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Сільченка Сергія
Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Сільченко Сергій Вікторович, зареєстрований за адресою: смт
Дем’янівка, вул. Дзержинського, б. 53, Першотравневий район, Донецька
область, викликається на 14 квітня 2016 року на 15.00 годину до Першо -
травневого районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Сільченко Сергію Вікторовичу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази до 14 квітня 2016 року. У випадку неприбуття від-
повідача він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В.Є., кабінет №5.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Радянська, 39 «а») розглядає цивільні справи за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Коротецького Володимира Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач Коротецький Володимир Володимирович, 05.12.1967 р.н., останнє
місце проживання: Донецька обл., м. Авдіївка, вул. Чапаєва, буд. 79, кв. 57, ви-
кликається на 29 квітня 2016 року на 10.00 годину до Добропільського міськра -
йонного суду Донецької області, кабінет № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття у судове засідання відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Тітова Т.А.

Сватівський  районний суд Луганської обл. викли-
кає відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості у судові засідання, які
відбудуться:

19.04.2016 року
14:30 Стелькін Сергій Валентинович (цивільна

справа 426/6080/15-ц)
15:00 Гурова Лариса Данилівна (цивільна справа

426/6073/15-ц)
15:30 Синельникова Тетяна Володимирівна (ци-

вільна справа 426/6017/15-ц)
20.04.2016 року
15:00 Афанас’єва Людмила Михайлівна (цивільна

справа 426/6493/15-ц).
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд

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

Суддя Половинка В.О.

Апеляційний суд міста Києва викликає Хірмана Олек-
сандра Олександровича, відома адреса якого:  02125, 
м. Київ, вул. Стальського, буд. 16, кв. 69, у судове засі-
дання як відповідача в справі за позовом публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Хірмана Олександра Олександровича про стягнення
заборгованості, яку відкладено розглядом на 12 годину
00 хвилин 19 квітня 2016 року.

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

Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Суд роз’яснює, що у разі неявки за викликом до суду

або неповідомлення про причини неявки, справу буде
розглянуто у Вашу відсутність на підставі наявних у
справі даних та доказів. 

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом Алексєєвої Тетяни Володимирівни до Шаль-
вєрова Олександра Меджитовича про стягнення алімен-
тів в твердій грошовій сумі. Відповідач Шальвєров О.М.
мешкає за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сім-
ферополь, вул. Лихого, 5, викликається на 20.04.2016 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 відпові-
дача до суду він повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи, і у разі неявки до суду справа може бути
розглянута за його відсутності. 

Суддя Владимирська І. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою Парапіра Ністора Харалам-
повича до Чеботарь Моніки Ністорівни, яка діє в своїх
інтересах та в інтересах неповнолітнього сина Парапіра Назара
Романовича, 03 лютого 2012 року народження, про визнання
осіб такими, що втратили право користування житловим при-
міщенням. Відповідач по справі Чеботарь Моніка Ністорівна,
яка діє в своїх інтересах та в інтересах неповнолітнього сина
Парапіра Назара Романовича, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, місто Слов’янськ, вулиця Григорія
Данилевського (Димитрова), будинок №59, викликається на
13 квітня 2016 року на 08 годину 00 хвилин до Слов’янського
міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для участі у розгляді
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача, він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Хаустова Т. А.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області по
справі № 2/577/482/2016 p., провадження № 577/1342/16-ц
за позовом Губенко Валентини Андріївни, діючої за довіре-
ністю в інтересах Біленко Юлії Миколаївни до Дьяченка Сер-
гія Васильовича, Конотопського міськрайонного центру
зайнятості про припинення трудового договору та зняття
його з реєстрації викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 29 квітня 2016 р. о 09 годині 30 хвилин за адресою:
м. Конотоп Сумської області, вул. Садова, 8, кабінет № 1, від-
повідача Дьяченка Сергія Васильовича.

Останнє відоме місце проживання Дьяченка Сергія Ва-
сильовича: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Будівельників,
32/21. Іншими даними про відповідача суд не володіє. У
разі неявки відповідача в судове засідання та неповідом-
лення про причини неявки, суд розглядатиме справу за
його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя М. М. Лебедько

В провадженні Харківського районного суду Хар-
ківської області знаходиться цивільна справа 
№ 635/8962/15-ц, провадження № 2/635/241/2016 за
позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «Приватбанк» до Савенко Ганни Сергі-
ївни про стягнення заборгованості.

Савенко Ганна Сергіївна, останнє відоме місце
проживання (перебування) якої: сел. Рогань, вул. Ча-
паєва, б. 7, кв. 3, Харківського району Харківської об-
ласті, місце реєстрації: м. Молодогвардійськ, квартал
Кошового, б. 50/51, кв. 26, Краснодонського району
Луганської області, викликається як відповідач в су-
дове засідання на 29 квітня 2016 року об 11 год. 00
хв. в приміщення Харківського районного суду Хар-
ківської області (Харківська область, Харківський
район, сел. Покотилівка, вул. Сковороди, б. 18, каб.
№ 5).

Суддя Н.М. Токарєва

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
Донецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги,
6) розглядає цивільну справу за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк»
до Мінакової Ганни Олександрівни про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Мінакова Ганна Олександрівна, останнє ві-
доме місце реєстрації та мешкання якої: вулиця Олімпій-
ська, будинок 380 в місті Маріуполі Донецької області,
викликається для участі у розгляді вищевказаної цивіль-
ної справи по суті на 19 квітня 2016 року о 09-00 годині
та 25 квітня 2016 року о 10-00 годині, кабінет № 218.

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 на підставі документів, які є в матеріа-
лах справи.

Суддя Мельник І.Г.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102, Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Пузакуліч
Віктора Михайловича про стягнення заборгованості.

Відповідач Пузакуліч Віктор Михайлович, зареєстро-
ваний за адресою: смт Урзуф, вул. Горького, б. 1 а, Пер-
шотравневий район, Донецька область, викликається на
14 квітня 2016 року на 15.30 годину до Першотравневого
районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Пузакуліч Віктору Михайловичу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази до 14 квітня
2016 року. У випадку неприбуття відповідача він повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В.Є., кабінет № 5.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Баскакової
Вікторії Юріївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Баскакова Вікторія
Юріївна, зареєстрована та проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Юві-
лейна, 97А/1, викликається на 14 квітня 2016
року о 08 годині 30 хвилин до суду для участі
в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачка повинна повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру, 5, каб.202) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Шимко Анастасії Валеріївни про стягнення
боргу за кредитним договором.

Відповідачка по справі Шимко Анастасія
Валеріївна проживає за адресою, вказаною в
позовній заяві: Донецька область, м. Світло-
дарськ, вул. Перемоги, 16/80 Бахмутського
району, викликається на 15 квітня 2016 року
о 08 годині 00 хвилин до суду для участі в роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачка повинна повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Малиновський районний суд м. Одеси викли-
кає Чехмадзе Ніну Євгеніївну, останнє відоме
місце проживання: м. Одеса, вул. Косовська, 47,
у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Штаб-юг» до Чехмадзе Ніни Євгеніївни, треті
особи: Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Укрпромбанк», Публічне акціонерне то-
вариство «Дельта-Банк» про визнання договору
оренди дійсним, яке призначене до слухання на
13.04.2016 року о 10 год. 00 хв. у каб. № 213
суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поваж-
них причин, розгляд справи буде проведено за
Вашої відсутності за наявними у справі дока-
зами. 

Суддя Сегеда О.М.

Новопсковський районний суд Луганської
області викликає Лобанова Володимира Васи-
льовича як відповідача в судове засідання для
розгляду цивільної справи ЄУ № 420/3404/15-ц
(провадження № 2/420/231/16) року за позовом
ТОВ «Кредитні ініціативи» до Лобанова Воло-
димира Васильовича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 12 квітня 2016 року о 10
годині 00 хвилин (резервна дата судового засі-
дання 15 квітня 2016 року о 14 годині 00 хви-
лин) в приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: Луганська область, смт Но-
вопсков, вул. Українська, 28.

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

Суддя В.В. Заботін

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області повідомляє, що 1 квітня
2016 року розглянуто цивільну справу
№409/805/16-ц за заявою Чернишевої
Ганни Олексіївни про відновлення втраче-
ного судового провадження по справі Лу-
тугинського районного суду Луганської
області № 416/879/13-ц за позовом Каялі
Ахмад Мархаф М. Фаісал до Чернишевої
Ганни Олексіївни про розірвання шлюбу
та винесено рішення про відновлення
втраченого провадження.

Суддя Третяк О.Г.
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Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає як відповідача Калякіна Сергія Володимировича,
29.09.1984 р.н.,останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Ясинувата, м-н Центральний, 8-156, по
справі за позовом ПAT КБ «Приватбанк» до Калякіна
Сергія Володимировича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, в судове засідання, яке відбу-
деться 14 квітня 2016 р. о 10.30 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса,
45. В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу у відсутності відповідача за наявними у справі
доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідача Корольчук Ларису Олексіївну,
08.04.1964 р.н.,останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Ясинувата, мікрорайон 3, буд. 4,
кв. 37, по справі за позовом ПAT «Акцент-Банк» до
Корольчук Лариси Олексіївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, в судове засі-
дання, яке відбудеться 13 квітня 2016 р. о 13.00 год.
в приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м.
Дружківка. вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове
засідання суд розглядатиме справу у відсутності від-
повідача за наявними у справі доказами.

Суддя Т.Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області викликає
відповідача Авраменка Олександра Веніаміновича,
27.05.1981 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
Донецька обл., м. Ясинувата, квартал 102, буд. 8А, кв. 55
в судове засідання по цивільній справі  за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства «Приватбанк»
до  Авраменка Олександра Веніаміновича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться
14 квітня 2016 р. об 11.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька обл., м.Дружківка, вул. Енгельса, 45.

У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за
наявними в справі доказами у відповідності до ст. 224 ЦПК
України.

Суддя Панова Т.Л.

Роменський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Романову Єлизавету Олексіївну, ос-
таннє відоме місце проживання: вул. Котовського, 115, с.
Глинськ, Роменського р-ну, Сумської області, в цивільній
справі № 585/1319/16-ц (номер провадження
2/585/386/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яка при-
значена до судового засідання на 27 квітня 2016 року о
09 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Ромни, Сумської області, б-р Шевченка,
14. Головуючий суддя – Ганзя О.Д. (р.т. 0-5448-5-13-88).

У разі неявки Романової Є.О. в дане судове засідання
справа буде розглядатися у її відсутності.

Суддя О.Д. Ганзя

Артемівський міськрайонний суду Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Гололобової Ірини Михайлівни про стягнення боргу за
кредитним договором.

Відповідачка по справі Гололобова Ірина Михайлівна,
(місце проживання: м. Єнакієве, вул. Толбухіна, 12\34) ви-
кликається на 13.04. 2016 року на 09 годину 30 хвилин до
суду, кабінет № 313, для участі у розгляді справи по суті.

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 Радченко Л.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Гурова Артема Олексійовича про стягнення боргу за
кредитним договором.

Відповідач по справі Гуров Артем Олексійович прожи-
ває за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Леваневського, 58/2, викликається
на 15 квітня 2016 року на 08 годину 30 хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Т.В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суду Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Мельниченко Ольги Григоріївни про стягнення боргу за
кредитним договором.

Відповідачка по справі Мельниченко Ольга Григоріївна
проживає за адресою, вказаною в позовною заяві: Донецька
область, с. Берестове, вул. Запрудного, 38, Бахмутського
району, викликається на 15 квітня 2016 року на 08 годину
15 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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 Т.В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шукаєвої Кристини
Ігорівни про стягнення заборгованості. Відповідачка у
справі Шукаєва Кристина Ігорівна, останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область, Ар-
темівська міська рада, м. Часів Яр, вул. Д. Скрипниченка
(Орджонікідзе), буд. 58, викликається на 26 квітня 2016 р.
на 09 год. 45 хв. до суду (каб. № 203) для участі у розгляді
справи по суті. Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення на позов та докази. У випадку неможливості
прибуття, відповідачка повинна повідомити суд про при-
чини неявки. За інших обставин розгляд справи відбу-
деться за її відсутності. 

Суддя Дубовик Р.Є.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 18 квітня 2016 року об 11.45 год., за адресою: 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приват банк» про стягнення заборгованості як відпові-
дача Гора Олександра Станіславовича, останнє місце про-
живання: 83074, Донецька область, м. Макіївка, сел.
Крупської, вул. Уборевича, 11. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази на їх під-
твердження. У разі неявки відповідача у судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України може бути розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О.О. Наумик

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 18 квітня 2016 року об 11.30 год., за адресою: м.
Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб.24, по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приват банк» про стягнення заборгованості як відпові-
дача Рижинську Віру Вікторівну, останнє місце прожи-
вання: 86007, Донецька область, м. Макіївка, вул. Крилова,
147. Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження. У разі неявки
відповідача у судове засідання справа, згідно з вимогами
ЦПК України може бути розглянута за його відсутності.

Суддя О.О. Наумик

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 18 квітня 2016 року о 09.00 год., за адресою: м.
Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приват банк» про стягнення заборгованості як відпові-
дача Завгороднього Олександра Юрійовича, останнє місце
проживання: 86123, Донецька область, м. Макіївка, смт
Дзержинського, вул. Фонтана, 2а/22. Відповідачу пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та докази
на їх підтвердження. У разі неявки відповідача у судове за-
сідання справа, згідно з вимогами ЦПК України може бути
розглянута за його відсутності.

Суддя О.О. Наумик

Рокитнянський районний суд Київської області
повідомляє Мартинеску Оксану Миколаївну, що ци-
вільна справа № 2/375/179/16 за позовом ТОВ «Кре-
дитні ініціативи» до Мартинеску Оксани Миколаївни
про стягнення заборгованості призначена до судо-
вого розгляду о 09.00 годині 18.04.2016 року, за ад-
ресою: смт Рокитне, Київської області, вул.
Заводська, 11. В разі неявки справа буде розглянута
у вашій відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Л.М. Нечепоренко

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

Цивільну справу № 2/243/1557/2016 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Бабіної Світлани Анатоліївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Останнє відоме
місце мешкання відповідача Бабіної Світлани Анатоліївни: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Малинича, буд. 46, кв. 9. Від-
повідач Бабіна С.А. викликається до суду на 25 квітня 2016
року об 11 год. 00 хв. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Суддя О.В. Ільяшевич

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

Цивільну справу № 2/243/1541/2016 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Наумкіна Геннадія Борисовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Останнє відоме місце
мешкання відповідача Наумкіна Геннадія Борисовича: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Шашуріна, буд. 31, кв. 16.
Відповідач Наумкін Г.Б. викликається до суду на 25 квітня 2016
року об 11 год. 30 хв. 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 роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. В. Ільяшевич

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

Цивільну справу № 2/243/1495/2016 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Коваля Петра Петровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Останнє відоме місце
мешкання відповідача Коваля Петра Петровича: Донецька
область, м. Горлівка. вул. Малинича, буд. 46, кв. 84. Відпо-
відач Коваль П.П. викликається до суду на 25 квітня 2016
року о 12 год. 45 хв. 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 О. В. Ільяшевич

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача Ілюшину Наталію Ми-
колаївну, останнє місце проживання: м. Луганськ, кв.
Героїв Сталінграда, буд. 11, кв. 126 в судове засі-
дання по цивільній справі № 409/446/16 за позовом
Ілюшина Г.Г. про розірвання шлюбу, що відбудеться
13.04.2016 року о 10 год. 40 хв. у приміщенні суду
за адресою: Луганська обл., смт Білокуракине, пл.
Горького, 2, тел. (06462) 2-27-92. У разі неявки в су-
дове засідання справу буде розглянуто за наявними
матеріалами на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.В. Тімінський

Октябрський районний суд м. Полтави викликає Пет-
рук Ларису Василівну, останнім відомим суду місцем
проживання якої є: Луганська область, м. Стаханов, вул.
Н. Кучеренко, 18-б, кв. 33, як відповідача у судове засі-
дання по справі № 554/1166/16-ц за позовом Петрук
Юрія Анатолійовича до Петрук Лариси Василівни про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 14 годині 00 хвилин
25.04.2016 року у приміщенні суду в кабінеті № 19 за ад-
ресою: м. Полтава, вул. Навроцького, 5.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя А.М. Чуванова

Малинський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання Савельєву Ірину Ігорівну (дата
народження 03.02.1985 року) як відповідача в цивільній
справі за позовом Акціонерного товариства «Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Савельєвої Ірини Ігорівни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Малин-
ського районного суду Житомирської області (11301,
площа Соборна, 6, м. Малин, Житомирської області) 29
квітня 2016 року о 09.00 годині. Явка до суду обов’яз-
кова. У разі неявки відповідача до суду справа розгля-
датиметься у її відсутність, за наявними матеріалами
справи.

Суддя Ярмоленко В.В.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання Георгіаді-Авдієнко Світлану Мико-
лаївну (останнє відоме місце проживання: м. Суми,
вул. Котляревського, буд. 2/2-а, кв. 2), як відповідача
по цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства КБ «Приватбанк» до Георгіаді-Авді-
єнко С.М. про стягнення заборгованості.

Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно
повідомити суд. Засідання суду відбудеться
20.04.2016 року о 14.00 год. за адресою: м. Суми,
вул. Першотравнева, 12, зал с/з 16, пов. 2.

Суддя М.М. Косолап

Запорізький районний суд Запорізької області ви-
кликає Савченка Дмитра Віталійовича, 05.06.1979
р.н., як відповідача у цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Савченка Д.В. про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться
20.04.2016 р. о 09.30 год. за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Істоміна, буд. 10. Суддя Сакоян Д.І. У разі неявки
відповідача справа розглядатиметься за наявними у
справі матеріалами з постановленням заочного рі-
шення.

Суддя Д.І. Сакоян

Ямпільський районний суд Сумської області викликає
Сененкова Миколу Олексійовича, 13.04.1979 р.н, останнє
відоме місце реєстрації за адресою: смт Свеса Ямпіль-
ського району, Сумської області, вул. Орджонікідзе, 23, в
судове засідання як відповідача по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 29 квітня 2016 року о 10
годині 00 хвилин в приміщенні Ямпільського районного
суду Сумської області за адресою: б-р Ювілейний, 8/2, смт
Ямпіль Сумської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поваж-
них причин, справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О.В. Сатарова

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Акцент-Банк» до Харченка Олександра
Васильовича, 01.03.1973 року народження, про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відпові-
дач викликається на 14 квітня 2016 року о 10.30 годині
до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Пікалова Н.М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, До-
нецька область, м.Краматорськ, вул.Маяковського, 21) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою Носаченка Ігоря
Івановича до Дегтярьова Геннадія Миколайовича про стягнення
бор гу за розпискою. На судове засідання по даній справі, яке
призначено на 06 травня 2016 року, на 13:00 годину (каб.№ 26),
викликається відповідач Дегтярьов Геннадій Миколайович, ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Краматорськ, бул.
Краматорський, б. 6, кв. 130; фактичне місце проживання: До-
нецька область, м.Краматорськ, вул. Сонячна, б. 5. Відповідачу
пропонується надати до вищевказаної дати письмові запере-
чення щодо позову та посилання на докази, якими він обґрун-
товує. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність. 

Суддя Лутай А.М.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 
23 травня 2016 року о 14.00 год. в приміщенні суду в 
м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуванням судді
Кобеляцької-Шаховал І.О. слухається цивільна справа 
№ 182/7512/16-ц провадження № 2/0182/1614/2016 за позо-
вом ТОВ «Степ» до Маркевича Віктора Вікторовича, Смалія
Михайла Миколайовича про визнання права власності. Від-
повідачам Маркевичу Віктору Вікторовичу, Смалію Михайлу
Миколайовичу необхідно з’явитись в судове засідання на
вказаний час.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І.О.

Шевченківський районний суд м. Чернівців викли-
кає Пантело Сергія Костянтиновича, 07.10.1980 р.н.,
зареєстрованого в м. Чернівці, вул. Чернишевського,
39/6, як відповідача по справі за позовом Пантело
М.І. про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 26 квітня 2016 року
о 09.45 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Ка-
федральна, 4, кабінет № 19. Ваша явка обов’язкова
і у випадку неявки в судове засідання справа буде
розглянута у вашу відсутність.

Суддя В.Г. Смотрицький

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідом-
ляє Левінського Сергія Леонідовича (останнє відоме місце
реєстрації: с. Мішкове-Погорілдове, пров. Овражний, 14
Жовтневого району Миколаївської області) про те, що 14
квітня 2016 року о 10.00 годині відбудеться розгляд цивіль-
ної справи за позовом Панайот Ольги Ігорівни до Левін-
ського Сергія Леонідовича, третя особа без самостійних
вимог — Орган опіки та піклування в особі Жовтневої рай-
онної державної адміністрації, про позбавлення батьківських
прав відносно Левінської Анастасії Сергіївни та стягнення
аліментів. Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб.
10. У разі неявки відповідачів без поважних причин в судове
засідання або неповідомлення про причини неявки, справу
буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Л. М. Семенова

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового

провадження. 
Обвинувачений Бєлкін Юрій Леонідович, 26.09.1978 р. н.,

зареєстрований за адресою: Одеська обл., Комінтернівський
р-н, с. Візирка, вул. Центральна, 1 та обвинувачена Бабініна
Олена Василівна, 23.10.1973 р. н., зареєстрована за адресою:
м. Одеса, вул. 25 Чапаївської дивізії, 20, кв. 8-а, відповідно
до вимог 297-5, 323 КПК України викликаються в судове за-
сідання, що відбудеться 20 квітня 2016 року о 10 годині 30
хвилин в залі судових засідань №233 Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
для участі в судовому засідання в якості обвинувачених.

Суддя С.М. Кічмаренко

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Волкова Олега Сергійовича у судове засідання
у якості відповідача у справі за позовом Овсієнко Дениса
Дем’яновича до Волкова Олега Сергійовича про стягнення
заборгованості, яке призначено на 26 квітня 2016 року на
10 год. 30 хв. і відбудеться за адресою: Київська область,
м. Васильків, вул. Шевченка, 8, суддя Ковбель М.М.

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

поважних причин, судове засідання буде проведено у
Вашу відсутність, а відповідно до ч.9 статті 74 ЦПК Ук-
раїни з опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Георгієва О. І. за позовом Кінчевої Л.І.
до Георгієва О. І. про стягнення аліментів. Судове за-
сідання відбудеться 19.04.2016 р. о 09 год. 15 хв. у
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козац-
тва, 68, зала судових засідань № 8. У разі неявки
Георгієва О. І. судове засідання буде проведене у
його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, буд. 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Калдарі Наталі Юріївни,
Калдарі Аурела Володимировича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідачі по справі
Калдарі Наталя Юріївна, Калдарі Аурел Володимирович
(зареєстровані за адресою: м. Донецьк, вул. Щетиніна, буд.
17, кв. 129) викликаються на 13 квітня 2016 року на 15-00
год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Н. В. Нємиш

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, буд. 4) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Романчугова
Олександра Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідач по справі Ро-
манчугов Олександр Олександрович (зареєстрований за
адресою: м. Донецьк, вул. Літке, буд. 18, кв. 2) виклика-
ється на 13 квітня 2016 року на 14-00 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 за його відсутності.

Суддя Н. В. Нємиш

Дзержинський районний суд міста Харкова повідом-
ляє, що цивільна справа № 638/13230/15-ц за позовом
Пупіної А.Г. до Іванова Петра Петровича, треті особи
Щербань Т.В., Денисенко І.В., Ковтун Р.Ю., Лешкашелі
Д.П. про усунення перешкод у користуванні правом
власності шляхом визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, призна-
чена до розгляду в приміщенні Дзержинського район-
ного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пр.
Перемоги, 52-В, каб. 124 на 09:30 годину 20 травня 2016
року. З опублікуванням оголошення відповідачі вважа-
ються належним чином повідомленими про дату, час та
місце судового засідання.

Суддя Шишкін О. В.
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для «Урядового кур’єра»

Тренера португальської 
«Браги» Паулу Фонсеку 

можна зрозуміти. На після-
матчевій прес-конференції 
він висловив сподівання, 
що команда, яка відквита-
ла один м’яч удома, зможе 
забити два сухих у Льво-
ві. «Зазвичай я не кажу про 
справедливість у футбо-
лі, але сьогодні саме така 
ситуація. Вважаю, що ре-
зультат не відображає то-
го, що відбувалося на полі. 
«Брага» домінувала, грала 
цікаво й ініціативно, та по-
тім ми пропустили прикрий 
гол. Звісно, це ускладни-
ло нам гру. Другий тайм та-
кож проходив за повної на-
шої переваги. Однак «Шах-
тар» знову забив нелогіч-
ний гол», — бідкався порту-
гальський фахівець. Ну що 
поробиш, не всяка логіка го-
диться для футболу. 

Приміром, до поєдинку 
в Португалії встиг відно-
витися від травми провід-
ний оборонець «Шахтаря» 
Ярослав Ракицький. Са-
ме він, як з’ясувалося зго-
дом, не лише підсилив обо-
рону «гірників», а й від-
крив рахунок у матчі. І са-
ме він пропустить наступ-
ний матч у відповідь вже 
через дискваліфікацію.

Стартова активність пор-
тугальців ні до чого не при-
вела, хоч Андрій П’ятов 
серйозно вступив у гру вже 
на другій хвилині. Незаба-
ром «гірники» освоїлися на 
стадіоні міста архієписко-
пів і спробували нав’язати 
господарям свій футбол. 
Тривалий час це не дава-
ло результату, П’ятов двічі 
опинявся на шляху м’яча, 
що летів у ворота. На 38-й 
хвилині Віктор Ковален-
ко заробив небезпечний 
стандарт біля лівого ку-
та штрафного майданчика. 
Удар Даріо Срни прийняла 
на себе стінка.

Перед свистком на пе-
рерву знову відзначив-
ся активністю Коваленко, 
який на швидкості виско-
чив з-за спин захисників 
«Браги» і вже у штрафно-
му майданчику віддав пе-
редачу на Марлоса. Бра-
зилець втратив момент 
для удару, але ця атака 
призвела до кутового, і він 
став результативним. Піс-
ля подачі з лівого флангу 
м’яч прийшовся на дальню 
штангу, а там Ракицький 
пробив під поперечину.

Програючи, «Брага» роз-
почала другу половину ще 
активніше, проте підопіч-
ні Мірчі Луческу не повто-
рили помилок першого тай-
му, коли давали суперни-

кові грати, а навпаки, до-
дали. Моменти почали ви-
никати в обох команд, про-
те «Брага» все-таки почи-
нала затискати суперника, 
створю ючи більше небезпе-
ки. У штрафному «гірників» 
виникали моменти, коли по-
чиналася справжня паніка, 
і захисники виносили м’яч 
просто якнайдалі від воріт.

Але й тут команда Лучес-
ку показала себе як досвід-
ченіший єврокубковий бо-
єць: витерпіла і забила: Да-
ріо Срна виконав простріл 
до воріт, де на випереджен-
ня зіграв Феррейра — 2:0. 
На жаль, утримати ком-
фортний рахунок «гірники» 
не змогли. За хвилину до за-
кінчення ігрового часу Віл-
сон Едуарду, якого Паулу 
Фонсека випустив на замі-
ну, відквитав один м’яч і дав 
своїй команді надію.

Головний тренер «Шах-
таря» Мірча Луческу на-
звав четверговий матч ви-
довищним поєдинком двох 
гідних суперників. «У пер-
шому таймі ми добре орга-
нізували оборону. За вели-
ким рахунком, «Брага» ні-
чого не створила, за винят-
ком одного удару в бік воріт. 
Ми ж наприкінці першого 
тайму використали можли-
вість після кутового і заби-
ли. Знали, що граємо проти 
технічного, агресивного ко-

лективу. Спробували не да-
вати їм вільних зон для по-
будови атак. У другому тай-
мі використовували швидкі 
атаки й контратаки. «Бра-
га» — хороша команда, і, га-
даю, у Львові на нас чекає 
складна гра. Спробуємо ду-
же якісно підготуватися до 
другого матчу і пройти далі 
в Лізі Європи», — наголосив 
румунський фахівець.

Мірча Луческу знову 
назвав поле «Арени Львів» 
нейтральним: «Ми не мо-
жемо почуватися розслаб-
лено. Попереду в нас ду-
же важкий поєдинок. Ми 
граємо вдома, але на ней-
тральному полі — це не 
наш рідний дім». 

А чи треба так споку-
шати футбольну фортуну 
розмовами про батьківщи-
ну, містере?

ТАБЛО «УК»
Ліга Європи. 1/4 фіналу. 
Перший матч
Брага — Шахтар — 1:2 
Голи: Едуарду (89) — 
Ракицький (45), Феррейра (75)
Півфінальні пари Кубка України 
з футболу, 2015—2016 
Зоря — Дніпро 
Олександрія — Шахтар 
Перші матчі пройдуть на полях 
команд, вказаних першими. 
Базові дати — 20 квітня 
та 11 травня.

ОГОЛОШЕННЯ

Прошу всіх суміжних землекористувачів земельної 
ділянки за адресою: вул. Сагайдака Степана, 101 в 
Дніпровському районі міста Києва, що відводиться 
ПрАТ «Нові Технології», прибути 15 квітня 2016 ро-
ку о 10.00 за вказаною адресою для підписання від-
повідного Акту прийому-передачі межових знаків на 
зберігання.

Керівника агрофірми 
нагородили медаллю 
НОК України

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВІДЗНАКИ. Днями на ім’я генерального директора агрофір-
ми «Вікторія» Білопільського району на Сумщині Сергія Бонда-
ренка надійшли два приємних повідомлення.

Насамперед за вагомий внесок у розвиток олімпійського ру-
ху в Сумській області він удостоєний медалі і особистої подя-
ки голови Національного олімпійського комітету України Сер-
гія Бубки та визнаний лауреатом у номінації «Меценат року» 
загальнообласного конкурсу «Спортивна особистість Сумщи-
ни-2015», який на Слобожанщині проходить уже вдесяте.

Серед переможців конкурсу також видатні спортсмени, май-
бутні чемпіони, тренери, підприємці, ті, хто популяризує і під-
тримує спорт. 

Вручаючи високі нагороди і відзнаки, голова Сумського об-
ласного відділення НОК України, срібна призерка Олімпіади в 
Нагано біатлоністка Олена Петрова щиро подякувала Сергієві 
Бондаренку за вагомий внесок у розвиток спорту. 

Зокрема, його стараннями в селищі Жовтневе споруджено 
футбольний красень-стадіон, на якому проходять матчі різних 
рівнів, тренуються місцеві спортсмени. Агрофірма також має 
власну футбольну команду «Вікторія» — активну учасницю 
чемпіонатів і турнірів, у яких здобуває перемоги і посідає при-
зові місця. 

І нині керівник агрофірми переймається підготовкою нового 
поля для юних спортсменів селища, аби вони мали всі умови 
для повноцінних тренувань і з користю проводили вільний час.

ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 10 КВІТНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +8  +13 +18  +23 Черкаська +8  +13 +18  +23
Житомирська +8  +13 +18  +23 Кіровоградська +8  +13 +18  +23
Чернігівська +8  +13 +18  +23 Полтавська +8  +13 +17  +22
Сумська +7  +12 +17  +22 Дніпропетровська +8  +13 +18  +23
Закарпатська +8  +13 +15  +20 Одеська +8  +13 +18  +23
Рівненська +8  +13 +18  +23 Миколаївська +8  +13 +18  +23
Львівська +7  +12 +15  +20 Херсонська +8  +13 +18  +23
Івано-Франківська +7  +12 +16  +21 Запорізька +7  +12 +17  +22
Волинська +8  +13 +18  +23 Харківська +7  +12 +17  +22
Хмельницька +8  +13 +18  +23 Донецька +7  +12 +17  +22
Чернівецька +8  +13 +18  +23 Луганська +6  +11 +17  +22
Тернопільська +7  +12 +18  +23 Крим +8  +13 +17  +22
Вінницька +8  +13 +18  +23 Київ +10  +12 +21  +23

Укргiдрометцентр

ФОТОФАКТ

ПІДТРИМАТИ ГЕРОЇВ. До Украї-
ни приїхав легендарний Нік Вуйчич 
— християнський проповідник, мо-
тиваційний тренер та директор ор-
ганізації «Життя без кінцівок». Чо-
ловік, який народився без рук та ніг, 
попри фізичні вади веде активний 
спосіб життя. Нік плаває, займа-
ється серфінгом, їздить на скейт-
борді, працює за комп’ютером. Він 
одружений та має двох синів. А ще 
Нік Вуйчич багато подорожує сві-
том, виступаючи у школах, універ-
ситетах та інших організаціях. Сво-
їм прикладом він надихає людей, які 
опинилися у скрутних та майже не-
переборних життєвих обставинах. 

На Благовіщення Нік відвідав по-
ранених українських бійців у Київ-
ському центральному військовому 
шпиталі та провів зустріч, на якій 
були й учасники проекту «Перемож-
ці» — українські герої, що втратили 
кінцівки, захищаючи рідну землю 
від зазіхання російського агресора.

Посольство Франції допоможе вболівальникам
Марія ЛАГІДНА 

для «Урядового кур’єра»

СПРОЩЕННЯ. Посольст-
во Франції в Україні з 1 квіт-
ня відкрило двоє вікон, спе-
ціально призначених для по-

дачі документів на оформ-
лення візи для подорожі на 
Євро-2016. Вікна працюють 
у Візовому центрі Франції з 
метою оптимізації процесу 
подання документів заявни-
ками.

Футбольні вболівальник и 
мають обов’язково підтверди-
ти наявність квитка для від-
відування матчу (лист-під-
тверд ження від організаторі в 
про отримання квитка та/або 
оригінал одного або кількох 

квитків), а також надати по-
вний пакет документів відпо-
відно до регламентації щодо 
видачі короткострокових віз 
для відвідування спортивних 
заходів, повідомляє офіцій-
ний сайт ФФУ. 
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