ІНІЦІАТИВА
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У ДЗЕРКАЛІ СТАТИСТИКИ
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Восени в Києві запрацює
перша інкубаційна
програма міських
проектів, що ґрунтуються
на відкритих даних

ЧЕТВЕР, 9 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ

Вікторія НулаНд:
«Ми інтенсивно
працюємо з Європою,
щоб санкції ЄС було
продовжено
у контексті
підтримки Франції
та Німеччини щодо
повної імплементації
мінських угод».
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ЦІНА ДОГОВІРНА

Коштів на виплати
вистачить
Фото Володимира ЗAЇКИ

ЦИТАТА ДНЯ

Економіка України
за січень—квітень
2016 року

Уповноважена Держдепу США у справах Європи
та Євразії про стримування дій РФ щодо України

НБУ не пробачає
порушників
ФІНАНСИ. Торік Національний банк передав до правоохоронних органів інформацію про сумнівні фінансові операції клієнтів
фінустанов на суму понад 81 мільярд гривень, 429 мільйонів доларів США, 213 мільйонів євро і 4,6 мільярда рублів. Їх виявили
під час проведення перевірок банків на виконання вимог законодавства щодо фінансового моніторингу.
Як зазначено в річному звіті регулятора, впродовж року фахівці
НБУ провели 76 виїзних перевірок банківських і небанківських фінустанов щодо виконання ними вимог законодавства з фінансового
моніторингу та склали 16 актів дистанційного нагляду. За результатами виявлених порушень НБУ застосував заходи впливу, адекватні виявленим порушенням, у вигляді штрафів, письмових
попереджень, зарахування банків до категорії проблемних/неплатоспроможних, а також відкликання банківської ліцензії та зрештою ліквідації установи. Вищий адміністративний суд,
повідомляє УНІАН, ухвалив рішення на користь регулятора за двома справами про зарахування банків до категорії неплатоспроможних за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу.

ЦИФРА ДНЯ

2,57 млрд грн
надав уряд через Державний фонд
регіонального розвитку на реалізацію
близько 700 проектів у 20 регіонах країни

6-7
ЕКСКЛЮЗИВ. Міністр соціальної політики України Андрій Рева

розповів «Урядовому кур’єру» про те, що буде з пільгами
і субсидіями, пенсійною реформою тощо

Новий поштовх децентралізації не забариться
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Одна з ключових реформ постійно у фокусі уряду
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
роцес об’єднання громад,
створення нових спроможних осередків суспільного життя, зорієнтованих на розвиток,
— важлива передумова децентралізації управління країною,

П

ключове завдання вітчизняної
реформи місцевого самоврядування — набирає обертів. Нині їх
уже 72, ще п’ять завершують установчі процедури і готуються до
проміжних місцевих виборів, що
відбудуться 17 липня цього року.
У цьому процесі вже є чимало
здобутків та успіхів, однак не

все так легко, як хотілося б, адже є люди, які намагаються загальмувати децентралізацію.
«Вважав раніше і зараз можу
наголосити, що децентралізація
— це одна із ключових реформ у
нашій країні», — наголосив учора, відкриваючи урядове засідання, Володимир Гройсман.

Протягом п’яти місяців 2016 року загальні фонди місцевих
бюджетів зросли до 54 мільярдів
гривень, що на 17 мільярдів гривень більше, ніж за аналогічний
період 2015 року, навів відповідну статистику Прем’єр, зауваживши, що приріст фактично
становить 50%. І додав, що ці

кошти потрібно спрямовувати
на поліпшення якості життя людей.
Отже, за словами Прем’єра, на
дороги, клініки, стадіони,
садочки кошти у нас є. Так
само, як і бажання проводити децентралізацію й надалі.

2

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 9 червня 2016 року
4 820103 080039

USD 2496.1680
EUR 2832.6514
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8280
за 10 рублів

/ AU 309774.45

AG 4071.25
PT 246871.02
за 10 тройських унцій

PD 138786.94

9 червня 2016 року, четвер, № 108

www.ukurier.gov.ua
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європейський суд з прав людини та україна
СПРАВА «РОДЗЕВІЛЛО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(САSЕ OF RODZEVILLO v. UKRAINE)
(Заява № 38771/05)
Стислий виклад рішення від 14 січня 2016 року
З жовтня 2003 року до квітня 2007 року заявник, якому апеляційний
суд Дніпропетровської області призначив покарання у вигляді довічного
позбавлення волі, тримався у Дніпропетровському слідчому ізоляторі
№ 3 (далі — СІЗО № 3), з якого у травні 2007 року його було переведено
до Ладижинської виправної колонії № 39 (далі — Ладижинська ВК) для
відбування призначеного покарання, де він перебуває і донині.
За твердженнями заявника, умови тримання його у СІЗО № 3 та у Ладижинській ВК були несумісними з людською гідністю. Заявник серед іншого зазначав, що у СІЗО № 3 впродовж певного часу він перебував у
камері на десять ліжок разом з дев’ятнадцятьма іншими ув’язненими; камера була розміром 1,9 на 3,7 м та знаходилась у підвальному приміщенні;
електричне освітлення було тьмяним, а штучна вентиляція — відсутня.
Заявник також стверджував, що 24 серпня 2006 року його було жорстоко побито вісьмома вартовими охорони СІЗО № 3 за те, що він попросив увімкнути радіо. У зв’язку із цим заявник надав свідчення двох
ув’язнених, які стверджували, що чули його крики та бачили синці. Крім
цього, заявник зазначив, що під час тимчасового перебування у СІЗО
№ 15 у м. Сімферополь та проходження рентгенографії з метою попередження туберкульозу лікар повідомив його, що на рентгенограмі помітні
сліди нещодавнього перелому ребра. Згодом головний лікар медичної
частини СІЗО № 15 видав довідку, що на рентгенограмі заявника жодних
слідів перелому ребра не видно. Заявник також подав адміністративний
позов до начальника СІЗО № 3, вимагаючи відшкодування моральної
шкоди, серед іншого, у зв’язку з непроведенням розслідування його
скарги щодо стверджуваного побиття. Київський окружний адміністративний суд надав заявникові час для виправлення процесуальних недоліків
(зокрема, несплати ним судового збору). Згідно з матеріалами справи заявник не сплатив судовий збір та не оскаржив зазначене рішення суду.
З осені 2005 року заявник та його матір неодноразово зверталися до
Державного департаменту України з питань виконання покарань (далі —
ДДУПВП), згодом до Державної пенітенціарної служби України (далі —
ДПтС України) та інших органів влади із клопотаннями про переведення
заявника до виправної колонії, розташованої ближче до місця проживання
його батьків. У задоволенні усіх цих клопотань було відмовлено з посиланням на норму чинного законодавства, відповідно до якої засуджений,
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як правило, має весь строк свого покарання відбувати в одній установі,
крім виняткових обставин, які перешкоджають подальшому його перебуванню у такій установі. Заявник також звернувся до Вінницького окружного адміністративного суду з позовом до ДПтС України з вимогою
перевести його до установи ближче до місця проживання його батьків,
проте суд відмовив у задоволенні позову заявника.
До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявник скаржився за статтею 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) на неналежні умови ув’язнення та
на побиття вартовими охорони СІЗО № 3 24 серпня 2006 року; за статтею
13 Конвенції на те, що він не мав доступу до ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку із вищенаведеними скаргами; та за статтею 8 Конвенції на відмову у задоволенні його клопотань про переведення до
установи виконання покарань, розташованої ближче до місця проживання
його батьків.
Розглядаючи скарги заявника за статтею 3 Конвенції на неналежні
умови тримання у СІЗО № 3, Європейський суд, посилаючись на свою попередню практику у справах проти України, зазначив, що жодна зі сторін
не заперечувала той факт, що заявник перебував у камері разом зі ще однією особою у підвальному приміщенні, площа якого становила близько
семи квадратних метрів. На кожного ув’язненого припадало приблизно по
3,5 кв. м особистого простору, що є меншим за мінімальну норму, рекомендовану Україні Європейським комітетом з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи
покаранню. Європейський суд дійшов висновку, що брак особистого простору, що був у розпорядженні заявника, який здебільшого впродовж дня
перебував у своїй камері, сам по собі порушує питання за статтею 3 Конвенції та констатував, що умови тримання заявника під вартою у СІЗО
№ 3 були нелюдськими та такими, що принижують гідність.
Розглянувши скаргу заявника за статтею 13 Конвенції, Європейський
суд з посиланням на свою попередню практику, а також зважаючи на обставини цієї справи дійшов висновку, що у цій справі було порушення
статті 13 у зв’язку з відсутністю у національному законодавстві ефективного та доступного засобу юридичного захисту щодо скарги заявника на
умови тримання його під вартою у СІЗО № 3.
Щодо скарг заявника за статтею 8 Конвенції Європейський суд, посилаючись на своє рішення у справі «Вінтман проти України» та проаналізувавши матеріали цієї справи, дійшов висновку, що втручання у сімейне
життя заявника у цій справі згідно із законодавством у його тлумаченні
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
Товариство з обмеженою відповідальністю
«АВІАКОМПАНІЯ «АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА»,
юридична адреса: 79021, Україна, Львівська область, м. Львів, вул.
Богдана Котика, буд. 7, код ЄДРПОУ 38918183 (далі - Товариство), повідомляє своїх Учасників, що 11 липня 2016 року о 10:00 годині за київським часом за адресою: Україна, м. Київ, Столичне шосе, 103,
Бізнес-центр «Європа», 5-й поверх, відбудуться позачергові Загальні
збори учасників Товариства.
Реєстрація учасників проводитиметься з 9:00 до 10:00 години за київським часом за адресою місця проведення Загальних зборів учасників Товариства.
Перелік питань, що виноситься на голосування (Порядок денний),
Учасники можуть дізнатись у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, м. Київ, Столичне шосе, 103, Бізнес-центр «Європа», 5-й поверх.
Учасникам також будуть направлені відповідні повідомлення з порядком денним за їх офіційними адресами.
В період до дати проведення позачергових Загальних зборів учасників Товариства учасники мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань Порядку
денного, у робочі дні, робочий час за адресою: Україна, м. Київ, Столичне шосе, 103, Бізнес-центр «Європа», 5-й поверх.
Учасники повинні мати документ, що засвідчує особу. Представники
повинні мати також документи, що засвідчують належним чином повноваження.
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Інформацію надано Урядовим уповноваженим
у справах Європейського суду з прав людини

оголошення

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500 Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за
позовами:
№ 219/2133/2016-ц - ПАТ КБ «ПриватБанк» до Яворського Олександра Геннадійовича; № 219/4146/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Гетта
Марини Миколаївни; № 219/4082/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Клименка Сергія Яковича; № 219/3275/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до
Давиденка Олександра Григоровича про стягнення суми заборгованості за кредитним договором. Відповідачі по справі
- Яворський Олександр Геннадійович, 20.05.1991 р.н., який зареєстрований та мешкає: м. Бахмут Донецької області, вул. Корсунського,
88-41;
- Гетта Марина Миколаївна, 12.07.1980 р.н., яка зареєстрована та
мешкає: м. Бахмут Донецької області, вул. Визволителів Донбасу, 1 70;
- Клименко Сергій Якович, 14.09.1967 р.н., який зареєстрований та
мешкає: м. Бахмут Донецької області, вул. Медведєва, буд. 22;
- Давиденко Олександр Григорович, 23.10.1976 р.н., який зареєстрований та мешкає: м. Бахмут Донецької області, вул. Некрасова, 3418, викликаються до суду (Донецька область м. Бахмут, вул. Миру, 5,
каб. 201) для участі в розгляді справи по суті на 09:45 годину 13 червня
2016 року.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.
Суддя Воробйова І.В.

10 лютого 2016 року Попаснянським районним судом Луганської області постановлено заочне рішення у цивільній справі №423/2105/15-ц за позовом Публічного Акціонерного Товариства «Всеукраїнський Акціонерний
Банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк») до Падій Тимофія Вікторовича та Падій Віктора Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яким позовні вимоги задоволено:
Стягнути в солідарному порядку з відповідачів Падій Тимофія Вікторовича, 28.04.1978 року народження, та
Падій Віктора Миколайовича, 16.09.1979 року народження, на користь Публічного Акціонерного Товариства
«Всеукраїнський Акціонерний Банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк») суму боргу за кредитним договором в розмірі 76 716
грн. 67 коп., та судові витрати у розмірі 7 672 грн.
Заочне рішення може бути переглянуте Попаснянським районним судом Луганської області за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

та застосуванні національними органами влади не було необхідним у демократичному суспільстві у розумінні пункту 2 статті 8 Конвенції.
Скарги заявника щодо неналежних умов тримання у Ладижинській ВК
щодо побиття 24 серпня 2006 року вартовими охорони СІЗО № 3 та непроведення розслідування у зв’язку з цією скаргою, а також інші скарги
заявника за статтями 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14 та 17 Конвенції, статтею
1 Першого протоколу та статтею 1 Протоколу № 12 були відхилені Європейським судом відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті
35 Конвенції як явно необгрунтовані.
ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує прийнятними скарги на умови тримання у СІЗО (стаття 3
Конвенції) та на відсутність ефективних засобів юридичного захисту за
цими скаргами (стаття 13 Конвенції), а також у зв’язку із неврахуванням
органами влади сімейного становища заявника та їхньою відмовою перевести його до установи виконання покарань, розташованої ближче до
місця проживання його батьків (стаття 8 Конвенції), а решту скарг у заяві
— неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції (у поєднанні зі
статтею 3 Конвенції);
4. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції;
5. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
повинна сплатити заявникові такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(і) 10 000 (десять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково будь-який податок, що має нараховуватись;
(іі) 800 (вісімсот) євро компенсації судових та інших витрат та додатково будь-який податок, що має нараховуватись; цю суму має бути сплачено на рахунок адвоката заявника, пана А. Крістенка;
(б) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано
три відсоткові пункти;
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
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Суддя Скудін В.Є., кабінет № 5
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 Островської Ліни
Володимирівни про стягнення заборгованості.
Відповідач Островська Ліна Володимирівна, зареєстрована за адресою:
смт Бабах-Тарама, вул. Седова, б. 5г, Першотравневий район, Донецька область, викликається на 11 липня 2016 року на 09.30 годину до Першотравневого районного суду для участі у розгляді справи по суті.
Островській Ліні Володимирівні пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази до 11 липня 2016 року. У випадку неприбуття відповідачки вона повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В.Є., кабінет № 5

Бабушкінський районний суд
м. Дніпропетровська повідомляє,
що 30.05.2016 року було ухвалено
заочне рішення по справі
№ 200/6686/16-ц, згідно якого було
розірвано шлюб між Дзензерською
Христиною Вікторівною та Байдун
Ебрахімом Халіль, який був укладений 24.06.2015 року.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом ПАТ «АБ «Експрес- Банк»
до Домченка Олексія Петровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Домченко О.П. викликається до каб. № 18 суду на 13 червня 2016 року
на 08 годину 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі
неявки відповідача, справа буде розглянута за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Е.В. Женеску

Суддя Бікезіна О.В.

Суддя А.В. Архипенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна справа № 2/243/1827/2016
за позовом Івшина Миколи Леонідовича до Івшиної Світлани Миколаївни про розірвання шлюбу призначена до розгляду на 13.06.2016 року о 14:00 год. за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2, (2 поверх).
Явка відповідачки Івшиної Світлани Миколаївни, зареєстрованої в м. Горлівка Донецької обл., вул. РуСуддя Руденко Л.М.
дакова, 58/9 - обов’язкова. При собі мати паспорт.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбудеться 13 червня 2016
року о 10:40 годині в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Назаренко Тетяну Миколаївну, (останнє відоме місце проживання: 71700,
Запорізька область, м. Токмак, 26 бакинських комісарів, буд. 14), в якості відповідача в цивільній справі
№ 328/2114/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Назаренко
Суддя Петренко Л.В.
Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості.

Святошинський районний суд м. Києва викликає
гр. Максимчука Олександра Олександровича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Симиренка, 28, кв. 30, що судове засідання щодо
розгляду цивільної справи № 2/759/2971/16 за позовом Максимчук Ю.І. до Максимчука О.О. про стягнення аліментів відбудеться 23 червня 2016 року о
12 год. 50 хв.
Просимо гр. Максимчука О.О. з’явитися до Святошинського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал № 3, з собою
мати документ, який посвідчує особу.
Суддя Величко Т.О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чибиньової
Валентини Миколаївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач по справі Чибиньова Валентина Миколаївна, проживає за адресою: смт Луганське,
вул. Лікарняна, буд. 11, викликається до суду на
13.06.2016 р. на 10:20 год. за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 212 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.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Ковальова Валерія Геннадійовича як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/878/16-ц (провадження № 2/420/496/16) за позовом
Ковальової Тетяни Геннадіївни до Ковальова Валерія Геннадійовича про надання дозволу на виїзд дитини на тимчасово
неконтрольовану територію без згоди батька, третя особа орган опіки та піклування Жовтневої районної у м. Дніпропетровську ради, яке відбудеться 14 червня 2016 року о 09
год. 30 хв. (резервна дата судового засідання 21 червня 2016
року о 09 год. 30 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков
Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої участі
Суддя Воробйова І.В. на підставі ст. 169 ЦПК України. Суддя Р.Р. Потапенко

Старобільський районний суд Луганської області повідомляє, що 21 квітня 2016 р. розглянута цивільна справа за
позовом Антюхіної Наталії Іванівни до Калініченко Олександри Іванівни про визнання права власності на майно в порядку спадкування, справа 431/845/16-ц, провадження
2/431/307/16 р.
Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 294 ЦПК України:
рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до
Апеляційного суду Луганської області через Старобільський
районний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом
десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали
участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні
під час проголошення судового рішення, можуть подати
апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання
Суддя В.О. Озеров
копії цього рішення.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовами: № 219/3247/2016-ц
- ПАТ КБ «ПриватБанк» до Циби Євгенії Дмитрівни,
№ 219/3337/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Чернишева
Віталія Євгеновича; № 219/3329/2016-ц ПАТ КБ «Приватбанк» до Новікова Святослава Сергійовича про стягнення суми заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі по справі
- Циба Євгенія Дмитрівна, 27.05.1991 р.н., яка зареєстрована та мешкає: м. Бахмут Донецької області, вул.
Декабристів, 39-5;
- Чернишев Віталій Євгенович, 01.03.1963 р.н., який
зареєстрований та мешкає: м. Бахмут Донецької області,
вул. Кооперативна, 95;
- Новіков Святослав Сергійович, 02.10.1990 р.н., який
зареєстрований та мешкає: м. Бахмут Донецької області,
вул. П. Новгородцева, 86, кімн. 50, гуртожиток, викликаються до суду (Донецька область, м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб.201) для участі в розгляді справи по суті на
09:30 годину 13 червня 2016 року.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у їх відсутність.



Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш,
вул. Котанова 102, Першотравневого району Донецької області) розглядає
цивільну справу та позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до Півенської Анжеліки
Олексіївни про стягнення заборгованості.
Відповідач Півенська Анжеліка Олексіївна, зареєстрована за адресою: с.
Огороднє, вул. Широка, б. 5 2/1, Першотравневий район, Донецька область,
викликається на 05 липня 2016 року на 09.00 годину до Першотравневого
районного суду для участі у розгляді справи по суті.
Півенській Анжеліці Олексіївні пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази до 05 липня 2016 року. У випадку неприбуття відповідачки вона повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність за наявними матеріалами.

Ухова Емілія Іванівна, останнє відоме місцезнаходження якої - с. Пільний Олексинець Хмельницької області, викликається до Городоцького
районного суду Хмельницької області (Хмельницька
область, м. Городок, вул. Шевченка, 48) в якості відповідача на 13 год. 30 хв. 22 червня 2016 року по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Ухової Емілії Іванівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута на підставі тих доказів, які є
у матеріалах справи.
Суддя О.П. Харченко
Суддя Сакенов Ю.К.
Новоайдарський районний суд повідомляє, що
01.06.2016 р. постановлено заочне рішення по справі
№ 419/1219/16-ц, провадження № 2/419/199/2016 за позовом Скубак Ольги Володимирівни до ФОП Кондратова
Віктора Миколайовича про розірвання трудового договору та зняття його з реєстрації, третя особа: Новоайдарський районний центр зайнятості, яким позов
задоволено у повному обсязі.
Заочне рішення можливо переглянути судом, що його
ухвалив, за поданою протягом 10 днів з дня опублікування оголошення письмовою заявою відповідача. У разі
відсутності такої заяви, після закінчення вказаного
строку, рішення набирає законної сили.

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

Суддя О.М. Іванова
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Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бондаренко В.М.) викликає в якості відповідачів:
— Дамірову Олену Михайлівну, 1959 року народження, останнє місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Профспілкова, буд. 15, по цивільній справі № 185/4518/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Дамірової Олени Михайлівни про стягнення заборгованості;
— Ситнікова Анатолія Анатолійовича, 1970 року народження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул.
Прохідників, буд. 13, кв. 71, по цивільній справі № 185/4522/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «Приватбанк» до Ситнікова Анатолія Анатолійовича про стягнення заборгованості;
— Іскра Руслана Володимировича, 1977 року народження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, пр.
Визволення Донбасу, буд. 10, кв. 25, по цивільній справі № 185/4525/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Іскра Руслана Володимировича про стягнення заборгованості;
— Єфременкова Віктора Петровича, 1959 року народження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул.
60-річчя СРСР, буд. 30, кв. 20, по цивільній справі № 185/4540/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «Приватбанк» до Єфременкова Віктора Петровича про стягнення заборгованості;
— Орел Ганну Сергіївну, 1976 року народження, останнє місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Артема, буд.
118 а, кв. 74, по цивільній справі № 185/4531/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Приватбанк» до Орел Ганни Сергіївни про стягнення заборгованості;
— Бондарєву Тетяну Вікторівну, 1962 року народження, останнє місце проживання якої: м. Донецьк, вул. 50річчя Радянської України, буд. 82, по цивільній справі № 185/3345/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Бондарєвої Тетяни Вікторівни про стягнення заборгованості;
— Коплика Петра Володимировича, 1954 року народження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул.
Окрема, буд. 11/2, по цивільній справі № 185/4004/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Коплика Петра Володимировича про стягнення заборгованості.
Судові засідання призначені на 14 червня 2016 року на 10-00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 306.
У разі неявки відповідачів у судові засідання, справи, згідно з вимогами ЦПК України, можуть бути розглянуті за
їх відсутності.

Старобільський районий суд Луганської області викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
13.06.2016 р.
Афічук Анатолій Сергійович о 8.00
Щербак Алла Миколаївна о 8.15
Вінніков Анатолій Олександрович о 8.30

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що 04 липня 2016 року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні
суду за адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104
Херсонської області відбудеться судовий розгляд по цивільній
справі: № 652/328/15-ц за позовом Публічного Акціонерного Товариства «Златобанк» м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю «Верхньодніпровське сільськогосподарське
підприємство Агрофірма промінь» с. Заріччя Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, Товариства з обмеженою
відповідальністю
«Заготзерно-Високопілля»
смт
Високопілля Херсонської області, Товариства з обмеженою відповідальністю «Правда» с. Кудашівка Криничанського району
Дніпропетровської області, Сільськогосподарського товариства
з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Маяк» с. Покровка
Криничанського району Дніпропетровської області, Тарасова
Олега Юрійовича, Кутузова Дмитра Аліфтіновича, Кисіль Сергія
Васильовича, треті особи без заявлення самостійних вимог щодо
предмета спору: Національний Банк України, Фонд гарантування
вкладів фізічних осіб про стягнення заборгованості за кредитним
договором та звернення стягнення на предмет іпотеки.
В судове засідання у вищевикладений час викликаються відповідачі:
1.ТОВ «Верходніпровське СП Агрофірма промінь», юридична
адреса: с. Заріччя, вул. Кленова, 3 Верхньодніпровського району
Дніпропетровської області.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗаготзерноВисокопілля» — юридична адреса: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 45 Херсонської області.
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Правда» —
юридична адреса: с. Кудашівка Криничанського району Дніпропетровської області.
4. Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма Маяк» — місцезнаходження: с. Покровка,
вул. Центральна, 28, Криничанського району Дніпропетровської
області.
5. Тарасов Олег Юрійович, 21 березня 1979 року народження.
6. Кутузов Дмитро Аліфтінович, 14 жовтня 1975 року народження.
7. Кисіль Сергій Васильович, 22 грудня 1974 року народження.
В разі неявки відповідачів в судове засідання або визнання
причини неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність відповідачів на підставі наявних у справі доказів.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Корягіної Анастасії
Олексіївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач Корягіна А. О., зареєстрована за
адресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Коваля, буд.
84/36, викликається на 04.08.2016 р. о 08.00 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 причину
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У разі її неявки, справа може бути розглянута за її відсутності.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м.
Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приват Банк» до:
Дудника Олександра Івановича про стягнення заборгованості, місце проживання якого невідомо, викликається на
13.06.2016 року о 14-00 годині до суду, каб. №3, для участі у
розгляді справи по суті; 234/6281/16-ц.
Васютіна Василя Веніаміновича про стягнення заборгованості, місце проживання якого невідомо, викликається на
13.06.2016 року о 14-30 годині до суду, каб. №3, для участі у
розгляді справи по суті; 234/6263/16-ц.
Колосової Ірини Василівни про стягнення заборгованості,
місце проживання якої невідомо, викликається на 13.06.2016
року о 15-00 годині до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті; 234/6258/16-ц.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бондаренко В.М.) викликає в якості відповідачів:
— Смагіну Тетяну Іванівну, 1953 року народження, останнє
місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Писарева, буд. 26, по
цивільній справі № 185/4677/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до
Смагіної Тетяни Іванівни про стягнення заборгованості;
— Болгова Ігоря Васильовича, 1978 року народження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Ново-Одеська,
буд. 93, кв. 94, по цивільній справі № 185/4664/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Болгова Ігоря Васильовича про стягнення заборгованості.
Судові засідання призначені на 14 червня 2016 року на 1000 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 306.
У разі неявки відповідачів у судові засідання справи, згідно
з вимогами ЦПК України, можуть бути розглянуті за їх відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Суддя Літовка В. В.

Суддя В. М. Бондаренко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Арділана Івана
Івановича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для участі у
розгляді справи по суті на 15 червня 2016 року на 08 годину 00 хвилин:
Арділан Іван Іванович, 22.04.1982 р.н., який мешкає
за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, с. Корсунь,
вул. Комсомольська, 37.
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.

Великописарівський районний суд Сумської області викликає Асмаряна Артура Гришайовича, 07.10.1975 року народження, уродженця с. Чигдамал Спитакського району,
Республіки Вірменія, зареєстрованого за адресою: вул. Польова, 4, с. Содатське Великописарівського району Сумської області, у судове засідання, яке відбудеться 04 липня
2016 року о 10 годині 00 хвилин в залі судових засідань суду
в смт В. Писарівка, вул. Борців Революції, 12, Сумської області, як відповідача по цивільній справі № 575/330/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «ВТБ Банк»,
представник позивача Гуцу Ірина Олександрівна до Асмаряна Артура Гришайовича про стягнення заборгованості.
Головуючий суддя по справі Савєльєва Алла Іванівна.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважної причини або неповідомлення про причини неявки,
справу буде розглянуто без його участі на підставі наявних
матеріалів справи.

Суддя Дригваль В.М.

Суддя Фролова Н.М.

В провадженні Приморського районного суду м.
Одеси знаходиться цивільна справа № 522/6087/16ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до Непомящего Ігоря Леонідовича, Непомящої
Алли Анатоліївни про звернення стягнення на предмет
іпотеки.
Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідачів Непомящего Ігоря Леонідовича та Непомящу
Аллу Анатоліївну у судове засідання, яке відбудеться
06.07.2016 року о 10 год. 00 хвилин у приміщенні Приморського районного суду за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).
Приморський районний суд пропонує відповідачам
подати 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 відсутність.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50річчя Перемоги, 34, викликає:
Журавльову Юлію Вікторівну як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/2080/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Журавльової Юлії Вікторівни про стягнення
заборгованості, що відбудеться 14 червня 2016 року о 12.15
год.; Котковець Світлану Вікторівну як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/2101/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Котковець Світлани Вікторівни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 14 червня 2016
року о 13.00 год; Михайлову Маргариту Олександрівну як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/1591/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Михайлової Маргарити Олександрівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 14 червня 2016 року о 13.45 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Малайцева
Олександра Володимировича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування.
Відповідач по справі Малайцев Олександр Володимирович, що проживає за адресою: Донецька область, м.
Єнакієве, с. Корсунь, вул. Азовська, 92/37, викликається
до суду на 14.06.2016 р. о 09.20 год. за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 210 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 в його відсутність.

В провадженні Суворовського районного суду
м. Одеси перебуває цивільна справа № 523/12071/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Петеліної (Лаврентьєвої) Світлани Петрівни, Грабовенка Петра Івановича, Грабовенко
Людмили Петрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань
№ 21 - 14.06.2016 р. о 09.40 год.
В судове засідання викликаються відповідачі Петеліна
(Лаврентьєва) Світлана Петрівна, що проживала за адресою: м. Одеса, вул. Дніпропетровська дорога, б. 122,
кв. 3, Грабовенко Людмила Петрівна, що проживає за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Заболотного б. 39а, кв. 22.
В разі неявки сторін в судове засідання, справа буде
розглянута за їх відсутності.

Суддя Бойчук А.Ю.

Суддя А.С. Река

Суддя Н.З. Полтавець

Суддя В.К. Кисельов

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської
області повідомляє, що 25 липня 2016 року о 09 год. 00
хв. у приміщенні Івано-Франківського міського суду
Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, буд. № 11, 1 поверх (зал
№ 3) розглядатиметься цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» до Данилюк Вероніки Ігорівни про звернення
стягнення на предмет іпотеки.
У судове засідання як відповідачка викликається
Данилюк Вероніка Ігорівна, останнє відоме місце проживання: м. Слов’янськ Донецької області, вул. Серафимовича, буд. № 17.
У випадку неявки у судове засідання справа розглядатиметься за її відсутності.
Крім цього повідомляємо, що згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК
України сторони зобов’язані повідомляти суд про причини неявки в судове засідання.

Гусятинський районний суд Тернопільської області викликає як відповідачів Музичку Світлану Василівну, Кухарського Юрія Любомировича, останнє відоме місце
проживання яких було: м. Хоростків, вул. Івасюка, 2, Гусятинського району Тернопільської області, по справі за
позовом Музички Софії Костянтинівни до Музички Світлани Василівни, Кухарського Юрія Любомировича, третя
особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет
спору, Орган опіки та піклування Гусятинської райдержадміністрації Тернопільської області, про визнання осіб
такими, що втратили право на користування житловим
приміщенням, в судове засідання, яке відбудеться 16
червня 2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщені суду за адресою: смт Гусятин, вул. Героїв Майдану, 2, Гусятинського району Тернопільської області. В разі неявки в
судове засідання суд розглядатиме справу за відсутності
відповідачів за наявними у справі доказами.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси
знаходиться цивільна справа № 522/7401/15ц за позовом
Бланар-Пеіді Ірини Вікторівни в інтересах малолітньої дитини
– Пеіді Іллі Дмитровича, 29.02.2012 року народження, до
Пеіді Георгія Дмитровича, Зеркалової Яни Олександрівни, за
участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на
предмет спору - Одеської міської ради, органу опіки та піклування Приморської районної адміністрації Одеської міської
ради про визнання права власності на спадкове майно.
Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Зеркалову Яну Олександрівну у судове засідання, яке
відбудеться 22.06.2016 року об 11 год. 30 хвилин у приміщенні Приморського районного суду за адресою: м. Одеса,
вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).
Приморський районний суд пропонує відповідачу подати
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 відсутність.

Сквирський районний суд Київської області викликає
як відповідачів Медведкіна Михайла Миколайовича, Тарасюк Ларису Анатоліївну, Тарасюка Анатолія Анатолійовича, Тарасюка Романа Анатолійовича, Тарасюк Ларису
Анатоліївну в інтересах неповнолітньої Тарасюк Ірини
Анатоліївни в судове засідання по цивільній справі №
376/768/16-ц за позовом Яковенко Людмили Вікторівни
до Медведкіна Михайла Миколайовича, Тарасюк Лариси
Анатоліївни, Тарасюка Анатолія Анатолійовича, Тарасюка
Романа Анатолійовича, Тарасюк Лариси Анатоліївни в інтересах неповнолітньої Тарасюк Ірини Анатоліївни про визнання осіб такими, що втратили право на користування
жилим приміщенням, яке відбудеться об 11.00 годині 17
червня 2016 року у приміщенні суду за адресою: Київська
область, м. Сквира, пров. Громова, 7-А. У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за їх відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Бабій О.М.

Суддя І.О. Лисюк

Суддя Бойчук А.Ю.

Суддя В.М. Клочко

Суддя І.В. Кудрявцев
16.06.2016 р.
Криворучко Сергій Володимирович о 9.00
17.06.2016 р.
Артамонов Андрій Вікторович о 9.00
20.06.2016 р.
Чесноков Володимир Юрійович о 9.00
Власов Сергій Олексійович о 9.30
27.06.2016 р.
Петров Олексій Сергійович о 9.00

Суддя В.М. Сергєєв
23.06.2016 р.
Желобаєв Іван Вікторович о 9.30
Павлюковський Сергій Іванович о 9.00
24.06.2016 р.
Юсупова Хафізя Ісхаківна о 9.30
Черемних Олексiй Валентинович о 9.00

Суддя О.В. Ткач

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах
вважаються належним чином повідомленими про час, день та
Суддя В. М. Бондаренко місце проведення судового засідання.

В провадженні Лисянського районного суду Черкаської області перебуває
цивільна справа за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Бабенка Олександра Васильовича, останнє місце реєстрації: смт Лисянка Лисянського району Черкаської області, вул. Пархоменка, б. 36 А, про стягнення заборгованості за
договором кредиту.
Відповідач Бабенко Олександр Васильович викликається в судове засідання,
яке відбудеться 21 червня 2016 року о 09-00 годині в приміщенні Лисянського
районного суду Черкаської області в смт Лисянка, вул. Дружби, 4, зал №7. У
разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто на підставі
наявних матеріалів.

До відома ТОВ «УКНК «Транс Юг», ТОВ «Лазер
Плюс», ТОВ «Еко Континент», ТОВ «Логістик Гарант»,
ТОВ «Еколюб», ТОВ «КДС Груп», ТОВ «Транс-Юг Трейдінг», ТОВ «Транспортна група».
01.09.2014 р. між Публічним акціонерним товариством «Банк Камбіо» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Норіус Компані» укладено договір про
надання послуг, обов’язки ПАТ «Банк Камбіо» за яким
забезпечено договором застави майнових прав б/н від
01.09.2014 р. (предмет застави: права вимоги ПАТ «Банк
Камбіо» до ТОВ «УКНК «Транс Юг», ТОВ «Лазер Плюс»,
ТОВ «Еко Континент», ТОВ «Логістик Гарант», ТОВ «Еколюб», ТОВ «КДС Груп», ТОВ «Транс-Юг Трейдінг», ТОВ
«Транспортна група» за відповідними кредитними договорами.)
Рішенням господарського суду м. Києва від
26.05.2016 р. у справі № 910/129/16 договір застави майнових прав б/н від 01.09.2014 р. визнано недійсним.
Зважаючи на подане вище, з метою запобігання настанню негативних наслідків, застерігаємо вас від вчинення будь-яких дій з ТОВ «Норіус Компані» по
кредитним договорам та/або договорам, якими забезпечено їх виконання, в т.ч., однак не обмежуючись
погашення/розстрочення/відстрочення/прощення/ переведення боргу, оскільки вони (дії) завідомо суперечитимуть чинному законодавству України.
Уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Банк
Камбіо» Додусенко В.І.

У провадженні Шевченківського районного суду
м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом
Яновича Олександра Валентиновича до фізичної
особи-підприємця Гаврющенко Анжели Анатоліївни
про повернення коштів та стягнення коштів за порушення грошового зобов’язання.
Розгляд зазначеної справи повторно призначено
на 04 серпня 2016 року о 08 год. 15 хв. у приміщенні
Шевченківського районного суду м. Києва (адреса
суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб. № 306).
Суд викликає у судове засідання фізичну особупідприємця Гаврющенко Анжелу Анатоліївну як відповідача.
У разі неявки відповідача у судове засідання,
справа буде розглянута за наявними у справі доказами.
Суддя А.І. Савєльєва
Суддя А. Гуменюк

Приморський районний суд м. Одеси повідомляє, що 24 червня 2016
р. об 11 год. 30 хв. в залі засідань № 221 в приміщенні суду за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за позовом
ПАТ «Страхова компанія «Універсальна» до Єлізарова Володимира
Олександровича про відшкодування матеріальної шкоди. В судове засідання у вищевказаний час викликається відповідач Єлізаров Володимир Олександрович. В разі його неявки в судове засідання позов
може бути розглянутий за його відсутності та на підставі наявних у
справі доказів.
Суддя Пічкур С.Д.
Суддя Л. М. Чернявська

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання як відповідачку Ігнатєву Марію Миколаївну, останнє відоме місце проживання: вул. Радянська,
31, с. Круги Тиврівського р-ну Вінницької обл., по справі № 145/834/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Ігнатєвої Марії Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 30.06.2016 р. о 09.00
год. в приміщенні суду за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Тиврів Тиврівського
району Вінницької області, 23300.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто за її відсутності на підставі наявних у справі доСуддя А.Г. Мазурчак
казів.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/3668/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Акцент-банк» до Ващенка Олександра Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 29
червня 2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя
Парій О.В., тел. (код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Ващенка Олександра Сергійовича як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа
№ 310/3607/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Крента Ігоря Володимировича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 24.06.2016 року на
10.00 годину в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 401, суддя Черткова Н.І., тел. 3-61-94.
Суд викликає як відповідача Крента Ігоря Володимировича.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Присяжненко Рити Володимирівни про стягнення заборгованості.
Суд викликає як відповідача Присяжненко Риту Володимирівну в судове засідання, яке відбудеться 17.06.16
року о 10.15 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С.І., тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде розглянута за наявними
матеріалами в заочному порядку.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№ 310/2253/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Журавкова В.А. про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 22.06.2016 року о
08.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зала судового засідання 411.
Суд викликає Журавкова Василя Анатолійовича як
відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя О.В. Парій

Суддя Н.І. Черткова

Суддя С.І. Ревуцький

Суддя Полянчук Б.І.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Ліхтанської Н.П. знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Романенка Костянтина
Олеговича про стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначено на 09 годину 25
хвилин 16 червня 2016 року в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 502.
Суд викликає як відповідача Романенка Костянтина
Олеговича.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Шаргородський районний суд Вінницької області викликає
в судове засідання на 29.06.2016 року на 13 годину Пономарчука Євгена Борисовича (останнє відоме місце проживання:
вул. Челябинська, 11, кв. 162, м. Київ) в якості відповідача у
цивільній справі №152/355/16-ц за позовом Черній Надії Василівни до Пономарчука Євгена Борисовича, Печерського
районного відділу ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві, ПАТ «Універсал Банк» про виключення з опису арештованого майна.
Явка відповідача до Шаргородського районного суду Вінницької області, що знаходиться за адресою: м. Шаргород
Вінницької області, вул. Героїв Майдану, 231, є обов’язковою.
У випадку неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності за наявними у ній документами.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Капітал» до:
Шпіль Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, місце проживання
якого невідомо, викликається на 08.07.2016 року об 1100 годині, до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи
по суті, 234/6146/16-ц.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповідача Бохонька Олега Володимировича на судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом МОТОРНОГО (ТРАНСПОРТНОГО) СТРАХОВОГО
БЮРО УКРАЇНИ (МТСБУ) до Бохонька Олега Володимировича про відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування
Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду Луганської області о 13 годині 00
хвилин 13.06.2016 р. за адресою: с. Марківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.
У разі неявки в судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н.П. Ліхтанська

Суддя Славінська Н.Л.

Суддя Літовка В.В.

Суддя В. М. Шкиря

Деснянський районний суд м. Києва викликає
Князеву Світлану Степанівну, 1978 року народження,
як відповідача в судове засідання, призначене на 1430 год. 12 липня 2016 року по цивільній справі за позовом Колодій А.С. до Князевої С.С., третя особа:
Дьомін І.В., про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням. Адреса
суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 36.
У випадку неявки відповідача, справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Клочко І.В.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Ібрагімову Марину Миколаївну як відповідача
у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№ 420/621/16-ц (Провадження № 2/420/422/16) за позовом Ібрагімова Хошбахт Адигезал огли до Ібрагімової Марини Миколаївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться
13 червня 2016 року о 08 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 21 червня 2016 року о 08 год. 00 хв.)
в приміщенні Новопсковського районного суду Луганської області за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст.169 ЦПК України.

Дружківський міський суд Донецької області викликає відповідача Галицького Дмитра Володимировича,
17.04.1985 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., Ясинуватський р-н, смт Желанне, вул. 50річчя СРСР, 84, по справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Галицького Дмитра Володимировича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
в судове засідання, яке відбудеться 21 червня 2016 р. о
10.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове
засідання суд розглядатиме справу за відсутності відповідача за наявними у справі доказами.

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/442/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Пилипенка Дмитра Вікторовича про стягнення заборгованості, викликає в судове
засідання, яке відбудеться 15 червня 2016 року о 14 год.
10 хв. за адресою: вул. Франка, 29-А, м. Богуслав Київської області, в якості відповідача:
Пилипенка Дмитра Вікторовича, 23 вересня 1982 року
народження, (зареєстрований по вул. Леніна, 43-А, с.
Синиця Богуславського району Київської області.

Суддя Т. Л. Панова

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Смірнова Василя Володимировича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Київ, пр. Маяковського, 7, кв. 48, в судове засідання, яке
призначене на 18.07.2016 року на 14 год. 15 хв., для
розгляду справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Смірнова В. В. про стягнення заборгованості. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5 в, каб. 34.
Суддя Грегуль О. В.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає як відповідача Наконечного
Юрія Георгійовича в судове засідання, яке відбудеться 28.06.2016 року о 10 годині 30 хв. в приміщенні Білгород-Дністровського міськрайонного суду
за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 27 (зал судових засідань №5) по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
до Наконечного Юрія Георгійовича про стягнення заборгованості.
У разі Вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута за Вашої відсутності.
Суддя Н. В. Чебан

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ Косенко Юлія Юріївна та Кузнєцова Олена Михай«ЖБК ОСОКОРКИ» (ідентифікаційний код лівна викликаються в судове засідання до Пологів-

38062676) далі — Кооператив повідомляє, що на Загальних зборах членів Кооперативу від 26.05.2016
року прийнято рішення про припинення Кооперативу шляхом його ліквідації.
Кредитори Кооперативу протягом двох місяців з
моменту цієї публікації можуть заявити свої вимоги
шляхом надсилання письмових вимог або претензій
у довільній формі на адресу: 01032, Україна, м. Київ,
Суддя О. С. Стеценко вул. С. Петлюри, будинок 12, оф. 8.

ського районного суду Запорізької області як
відповідачі по цивільній справі №324/458/16-ц за позовом ПАТ АБ «Експрес-Банк» до Косенко Юлії Юріївни, Кузнєцової Олени Михайлівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться 24.06.2016 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізької області.
Суддя Іванченко М.В.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає в якості відповідача Рудницького Олександра
Сергійовича в судове засідання, яке відбудеться
14.06.2016 року о 12 год. 30 хв. в складі головуючого судді Гриневича В.С. (зал с/з № 38, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), по цивільній справі
№127/6867/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Рудницького Олександра Сергійовича
про стягнення заборгованості. У випадку неявки
справа буде розглянута без участі відповідача.
Суддя В. М. Корбут
Суддя Гриневич В.С.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача Хомича Анатолія Петровича для участі
в цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яка
відбудеться 16 червня 2016 року о 08:15 годині у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.
З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слухання справи.
У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає
в судове засідання в якості відповідача Зінченка Олексія
Михайловича (останнє відоме місце проживання: с. Сумівка Бершадського району Вінницької області) по цивільній справі № 126/576/16-ц за позовом представника
публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Зінченка Олексія Михайловича про
стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного суду Вінницької області (вул. Шевченка,
4, м. Бершадь, Вінницька обл.) о 09:30 годині 16.06.2016
року.
У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності відповідача за наявних у справі доказів.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент Банк» до:
Стеценка Андрія Вікторовича про стягнення заборгованості, місце проживання якого невідомо, викликається на 13.06.2016 р. о 15-30 годині до суду, каб. № 3,
для участі у розгляді справ по суті, 234/2887/16-ц.
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 Хмель Р. В.
Суддя Літовка В. В.

Підволочиський районний суд Тернопільської області викликає в судове засідання як відповідача Хміля Ростислава
Ярославовича у цивільній справі за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 17 червня 2016 року о 10
годині 00 хвилин у приміщенні Підволочиського районного
суду Тернопільської області за адресою: селище Підволочиськ, вулиця Залізнична, 1.
Останнє відоме місце знаходження відповідача: вул.
Озерна, 1, с. Оріховець Підволочиського району Тернопільської області.
У випадку неявки відповідача в судове засідання, справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Г. Б. Сидорак

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає як відповідача Козлюка Андрія Івановича
по справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» на
13.06.2016 року о 12 год. 30 хв. в приміщення суду
за адресою: м. Здолбунів, вул. Незалежності, 10 Рівненської області.
У разі неявки в судове засідання, суд розглядатиме справу без участі відповідача на підставі наявних у справі доказів відповідно до ст. 169 ЦПК
України.
Суддя В.А. Закопайло
Суддя І. М. Мичка

Попаснянський районний суд Луганської області викликає відповідача Малькову Надію Олександрівну, яка
зареєстрована та мешкає за адресою: Луганська область,
м. Лисичанськ, кв. Молодіжний, буд. 2, кв.137, у судове
засідання по цивільній справі № 423/1094/16-ц за позовом Малькова Сергія Миколайовича до Малькової Надії
Олександрівни про розділ майна, що є спільною сумісною власністю подружжя, що відбудеться 17 червня 2016
року о 13 год. 00 хвилин в приміщенні Попаснянського
районного суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. №4 (2 поверх).
У разі неявки суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Новопсковський районий суд Луганської області викликає у якості відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості Міщенка
Анатолія Пантелійовича у судове засідання, яке відбудеться 15.06.2016 року о 8.00 (резервне судове засідання — 23.06.2016 р. о 8.00)
У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами на
підставі ст. 169 ЦПК України. З опублікуванням цього
оголошення відповідач по справі вважається належним
чином повідомленим про час, день та місце проведення
судового засідання.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
повідомляє Кавунську Ірину Анатоліївну, останнє відоме
місце проживання якої: вул. Толстого, 5, кв. 1, м. Первомайськ, Миколаївська область, про те, що судовий розгляд
у цивільній справі за № провадження 2/484/1483/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кавунської Ірини Анатоліївни
про стягнення заборгованості призначено на 21 червня 2016
року о 16.00. На призначений час Кавунській Ірині Анатоліївні
слід з’явитися до суду за адресою: вул. Карла Маркса, 18, м.
Первомайськ Миколаївської області. При собі мати паспорт
або інший документ, що посвідчує особу.
У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України, буде розглянутий за її відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя О.С.Стеценко

Суддя Т.Ю. Фортуна

Суддя В. А. Карягіна

Ємільчинський районний суд Житомирської області викликає відповідача Ковальчук Олену Вікторівну у цивільній справі № 277/241/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Ковальчук Олени Вікторівни про стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 21
червня 2016 року за адресою: Житомирська область, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2. У разі
неявки судове засідання буде проведено за відсутності Ковальчук О.В.
Суддя І. Г. Дармограй

Вінницький районний суд Вінницької області викликає відповідача Река Сергія Валерійовича в судове засідання по цивільній справі №128/2022/16-ц
за позовом Ковальчук Галини Петрівни до Река Сергія Валерійовича про визнання таким, що втратив
право на користування житлом, яке відбудеться
06.07.2016 року о 09:30 год. у приміщенні Вінницького районного суду Вінницької області за адресою:
м. Вінниця, вул. Винниченка, 29.
В разі неявки, справа буде розглянута за Вашої
відсутності.
Суддя Грузман Т.В.
Суддя І. Г. Гриценко

Оржицький районний суд Полтавської області викликає
у якості відповідача Барсукова Юрія Володимировича,
19.10.1981 року народження, останнє відоме місце проживання: с. Лазірки, вул. Жовтнева, 74, Оржицького району
Полтавської області, у судове засідання по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Барсукова Юрія Володимировича про стягнення заборгованості, яке відкладено на
30 червня 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Оржицького районного суду Полтавської області (адреса: смт Оржиця, вул. Леніна, 74).
Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута без
його участі.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє, що 29.06.2016 р. о 08-45 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 404, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом Пужайковської Ольги Юріївни до Пужайковського Романа Валерійовича про розірвання
шлюбу та стягнення аліментів на дитину.
Просимо відповідача Пужайковського Романа Валерійовича з’явитися до суду на вказані дату і час. У
випадку неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутність.
Суддя Котьо І.В.

Літинським районним судом Вінницької області
викликається до суду:
- Кипоренко Ольга Іванівна (останнє відоме місце
проживання: 22307, Вінницька обл., Літинський р-н,
с. Селище, вул. Леніна, буд. 17) на 09 годину 00 хвилин 15.07.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 137/1203/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Желіховський В.М.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Рейндам Дмитра Володимировича, останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, Мікрорайон 1-й, 2/65, в судове засідання по цивільній
справі № 409/1343/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 17.06.2016 року о 13 год. (резервна дата
слухання 29.06.2016 року о 13 год.) за адресою: 92200,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 26 травня 2016 року розглянуто цивільну справу № 409/1017/16-ц за позовом
Сідорової Людмили Володимирівни до Сідорова Володимира Віталійовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини за межі
України без згоди та супроводу батька та винесено
заочне рішення про задоволення позову в повному
обсязі.
Суддя В.Г. Скворцова
Суддя Максименко О.Ю.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
погода на завтра
Фото з сайту espreso.tv

фотофакт
ЄВРО-2016. Національна збірна України з футболу облаштувалася у Франції, де в п’ятницю стартує Євро-2016. Наші футболісти базуються в місті Екс-ан-Прованс, там, до речі, працюватиме і медіа-центр для українських ЗМІ.
Коли літак з нашою командою приземлився в аеропорту
Марселя, гравці наввипередки взялися викладати селфі в соцмережі. Першим встиг завантажити фото в Instagram Анатолій
Тимощук, підписавши світлину: «Ліга видатних джентльменів».
Його почин підтримав Євген Коноплянка: за короткий час знімок півзахисника збірної України у Фейсбуці набрав велику
кількість «лайків».
Поблизу п’ятизіркового готелю «Ренесанс» нашу збірну тепло зустрічали шанувальники — представники діаспори. І вони,
й футболісти висловили впевненість, що на матчах збірну України підтримуватиме значно більша кількість уболівальників.
Маємо надію, що, попри візові перепони, зможуть дістатися
Франції всі українці, які придбали квитки на ігри Євро-2016. А
головне, що жоден не пошкодує про витрачені кошти завдяки
яскравій грі українських козаків.
Свій шлях на Євро-2016 наша команда починає у неділю матчем проти чинних чемпіонів світу. У керманичів синьо-жовтих
уже є план на цю гру — бути самими собою і використати якнайкраще усі свої сильні сторони. Недарма півзахисник та капітан збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер, ділячись очікуваннями від матчу проти національної команди України, зазначив, що не варто очікувати легкої прогулянки. «В України
дуже технічна і хороша команда. Обіграти їх з рахунком 5:0 не
вийде. Це буде важке протистояння», — сказав лідер бундестіму. Учора збірна України з футболу провела перше повністю
відкрите для вболівальників і преси тренування, а головний тренер команди Михайло Фоменко і лідер синьо-жовтих Євген Коноплянка відповіли на запитання журналістів.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 10 ЧЕРВНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Коноплянка: вірю в команду України
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»
СЛОВО ЛІДЕРА. Збірна України підходить до стартового
матчу на Євро-2016 проти Німеччини у доброму гуморі. Про це в
інтерв’ю uefa.com розповів півзахисник
команди
Євген
Коноплянка.
«Звісно, по-іншому й бути не
може. Ми нагадуємо всім хлопцям, що тут більше немає «Дина-

мо», «Шахтаря», «Дніпра» чи
«Зорі». Ми всі маємо згуртуватися, поводитися як справжня сім’я,
підтримувати один одного в найважчій ситуації. Зізнаюся, особисто я отримую задоволення від
перебування у збірній», — заявив
футболіст.
За його словами, гра в захисті
є найсильнішою і найважливішою якістю збірної України.
«Якщо тримати ворота на замку, то ми завжди знайдемо свій

шанс забити. Коли суперники не
можуть нічого вдіяти з нашою
обороною, то починають нервувати, метушитися, втрачають
упевненість, а ми, в свою чергу,
готові використовувати будь-яку
можливість, щоб вразити ворота.
Але навіть якщо не вийде, 0:0
часто теж непоганий результат»,
— упевнений Євген Коноплянка.
Він також вважає, що навіть у
матчі проти збірної Німеччини у
команди України будуть шанси

домогтися позитивного результату. Як приклад півзахисник згадав про нещодавню поразку німців з рахунком 1:3 у товариському матчі зі Словаччиною.
«Не казатиму, що ми мусимо
вийти з групи або, приміром, пробитися у фінал. Поживемо — побачимо. Скажу лише, що посправжньому вірю в нашу
збірну і вважаю, що у неї величезний потенціал», — додав лідер збірної.

НАЙКРАЩІ. Днями у Парижі
оголосили склад символічної
збірної Євро всіх часів за версією вболівальників, а вуличні
художники намалювали 11 легендарних футболістів. Склад
символічної збірної УЄФА разом з мерією Парижа і центром
хіп-хоп культури La Place оголосила у будівлі столичної адміністрації, повідомляє сайт Союзу європейських футбольних
асоціацій.

Загалом уболівальники віддали понад три з половиною
мільйони голосів за своїх
улюбленців.
До складу увійшли воротар
Джанлуїджі Буффон (Італія);
захисники Паоло Мальдіні
(Італія), Франц Бекенбауер
(Німеччина), Карлес Пуйоль
(Іспанія), Філіп Лам (Німеччина); півзахисники Зінедін Зідан (Франція), Андреа Пірло
(Італія), Андрес Інієста (Іспанія); нападники Кріштіану Роналду (Португалія), Тьєррі Анрі (Франція), Марко ван Бас-

тен (Нідерланди). Одинадцять
майстрів графіті з міжнародним ім’ям намалювали кожен
одного футболіста. Характерні зображення гравців нанесли на тимчасові панелі перед
садами Далле-Фужер, на вулиці Леона Фрап’є в 20-му окрузі Парижа. Роботи будуть
виставлені на загальний огляд у мерії міста в четвертому
окрузі до 19 червня.
Організатори пропонували
обирати з 50 претендентів, які
залишили яскравий слід в історії чемпіонатів Європи.

ШАХИ. Новою чемпіонкою
Європи з шахів серед жінок
стала українська шахістка Анна
Ушеніна. Перемога харків’янки
на 17-й континентальній першості 2016-го в румунському
місті Мамая стала наступною
після аналогічного успіху одеситки Наталії Жукової торік.
Українка провела 11 партій і
набрала 8,5 бала — стільки са-

мо було в іспанки Сабріни Гутьєррес Вегі, але Ушеніна здобула титул найсильнішої шахістки континенту завдяки кращим додатковим показникам.
На шляху до чемпіонства 30річна Анна Ушеніна не зазнала
жодної поразки, виграла шість
партій і п’ять разів завершувала дуелі внічию. Варто зазначити, що українка здобула путівку
на чемпіонат світу, як і 13 найкращих учасниць європейської
першості. Вона стала третьою

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

українкою в історії, якій підкорилася європейська першість. Раніше двічі титул здобували Наталія Жукова (2000 і 2015 роки)
та Катерина Лагно (2005 і 2008
рр.).
Дуже приємно, що перемогою на європейському форумі
Анна нарешті подолала кризу,
в якій певною мірою перебувала після програшу матчу за світову корону неперевершеній
кривдниці наших шахісток китаянці Хоу Іфань (2013-й).

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

Анна Ушеніна
тепер на євровершині

День
+17 +22
+18 +23
+17 +22
+17 +22
+18 +23
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+20 +22

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

Фото з сайту korysno.pro

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Oбласть
Нiч
Черкаська
+8 +13
Кіровоградська +8 +13
Полтавська
+8 +13
Дніпропетровська +8 +13
Одеська
+11 +16
Миколаївська
+9 +14
Херсонська
+11 +16
Запорізька
+9 +14
Харківська
+6 +11
Донецька
+7 +12
Луганська
+5 +10
Крим
+9 +14
Київ
+10 +12

Телемарафон зібрав
мільйон гривень

Кандидат мав відповідати хоча б двом з чотирьох критеріїв: грав хоча б у півфіналі
чемпіонату Європи; потрапляв до символічної збірної
турніру; ставав найкращим
бомбардиром чемпіонату. А
ще забив історично цінний
гол, як, скажімо, Антонін Паненка на ЧЄ-1976, Марко ван
Бастен на ЧЄ-88 або Давор
Шукер на Євро-96
Досягнення кандидатів на
внутрішній арені, в єврокубках та інших міжнародних
турнірах не враховувалися.

Європейська корона знову наша

День
+17 +22
+17 +22
+17 +22
+15 +20
+15 +20
+17 +22
+15 +20
+14 +19
+17 +22
+14 +19
+18 +23
+14 +19
+18 +23

Укргiдрометцентр

УЄФА оголосив склад збірної всіх єврочасів
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Нiч
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+9 +14
+6 +11
+6 +11
+6 +11
+5 +10
+8 +13
+8 +13
+8 +13
+8 +13

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Цього року благодійний телемарафон «Пам’ять»
у Запоріжжі встановив рекорд. Збір коштів ще триває, а вже вдалося
зібрати суму, що перевищує мільйон гривень. Про це стало відомо на
спільному засіданні оргкомітету з підготовки та проведення телемарафону «Пам’ять», яке відбулося під головуванням заступника голови
Запорізької ОДА Едуарда Гугніна.
У сімнадцятому марафоні взяли участь майже 750 учасників, які
зібрали один мільйон і 82 тисячі гривень. Це найбільша кількість учасників та найбільша сума за всі роки. Торік, скажімо, було 567 учасників, які зібрали 947 тисяч гривень. Ще одна ознака нинішнього телемарафону — до нього долучилося багато молоді, школярів, навчальних та дошкільних закладів, підприємців та представників влади. Кошти на благодійні рахунки надходитимуть до 22 червня.
Організатори сподіваються, що до благодійності долучаться нові
учасники, а восени планують провести другий благодійний марафон
— для підтримки бійців АТО, приурочений до Дня захисника України.

Одеса проти велоциду
Iван ШЕВЧУК,
«Урядовий кур’єр»
ПО-ХАЗЯЙСЬКОМУ. Велоцидом в одеських мас-медіа та соцмережах охрестили намір знищити 11 тисяч 400 велосипедів, незаконно
завезених до України з Китаю. Санкцію на знищення контрабанди
вартістю понад 17 мільйонів гривень дав Приморський райсуд Одеси.
За послуги Миколаївська фірма мала отримати понад 600 тисяч гривень. На цю новину одесити відгукнулися підозрами, що конфіскований товар все-таки піде у продаж лівими шляхами. Ще частіше, попри
те, що процедура ліквідації байків цілком відповідає законодавству,
вони наголошували, що в країні, де далеко не кожна дитина має велосипед, пускати на металобрухт таку купу добра — якось навіть не
по-людському. Міркувати у цьому напрямі спонукало, зокрема, й те,
що інформацію було поширено у Міжнародний день захисту дітей. Неодноразово одесити проводили й паралелі з показовим знищенням
контрабанди в Росії. Голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі пообіцяв, що буде знайдено юридичну формулу, щоб ці велосипеди
передати дітям. А також позичив на два дні один з велосипедів,
аби особисто протестувати його щодо безпечності, в якій сумнівалися правоохоронці.
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