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«Не скрізь нас приймали щиро»
ІНІЦІАТИВА. Агітпотяг єднання, пройшовши тестове випробування у прифронтових 
містечках Донецької й Луганської областей, готується до наступної подорожі

Ольга ПРОКОПЕНКО, 
«Урядовий кур’єр» 

Узявши за девіз слова класика 
«Війни виграють не генерали, 

а шкільні вчителі та парафіяльні 
священики», 86 громадських і во-
лонтерських організацій вийшли 

з ініціативою започаткувати Все-
українську акцію «Потяг єднан-
ня України «Труханівська Січ». 
За задумом організаторів, за-
хід мав сприяти консолідації сус-
пільства, піднесенню патріотич-
ного духу громадян, розвитку во-
лонтерського руху, а також роз-

віяти міфи російської пропаганди 
та посилити діалог і зміцнити вза-
єморозуміння жителів різних ре-
гіонів. Щойно інформація про за-
дум пішла в люди, як охочих під-
тримати і взяти участь виявилося 
більше, ніж планували. Кожен на-
магався зробити внесок у те, щоб 

подорож відбулася. Залізничники 
надали вагонний склад, військо-
ві, митці, духовенство, психологи 
підготували тематичні майстер-
класи, лекції-бесіди, концертну і 
кінопрограми, для дітей у вагоні-
кінозалі демонстрували україн-
ські мультики. 

Нині організатори, підбивши 
підсумок поїздок, зауважують: 
почин проекту вдався. За дві по-
дорожі в донецькому, а потім лу-
ганському напрямках на влас-
ні очі вдалося пересвідчи-
тися в тому, чого не пере-
дасть теле- чи радіоефір. 
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Одеський припортовий 
готують до аукціону

ПРИВАТИЗАЦІЯ. Фонд державного майна 26 липня прове-
де аукціон з продажу 99,56% акцій одного з найбільших у країні 
виробників хімічної продукції — Одеського припортового заво-
ду. Про це повідомив голова фонду Ігор Білоус. За його слова-
ми, об’єктом цікавляться сім інвесторів, з якими укладено уго-
ди про нерозголошення інформації.

«Тішить те, що випадкових імен серед них немає — всі 
інтере санти пов’язані з цим бізнесом. Є несподіваний інтерес, 
звідки ми не очікували — це Близький Схід та Африка. А від єв-
ропейських компаній слабкий інтерес. Думаю, після оголошен-
ня буде більше інвесторів», — вважає посадовець.

Ризиками під час приватизації Ігор Білоус назвав борг ОПЗ пе-
ред компанією Оstchem, можливі воєнні дії у країні, інформаційні 
вкидання, які можуть відлякати інвесторів, захист власності, ста-
більність ведення бізнесу, робота з податковими органами, повідо-
мляє УНІАН. Початкова ціна пакета — 13 175 000 000 грн. Прийом 
заявок від потенційних покупців фонд здійснюватиме до 18 липня.
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

1,3 млрд грн  
перерахували митниці — учасники 

експерименту з розподілу 
понадпланових доходів — на розвиток 

інфраструктури своїх областей 

 
«Ми відкриємо агентство 
з просування інвестицій. 

Це наше домашнє 
завдання — зробити 
розумні регулювання, 

щоб інвестори могли 
прогнозувати 

інвестиції».
Прем’єр-міністр про механізми залучення коштів 
у розвиток економіки

Яким бути  
механізму 
субсидій

ГОСТРА ТЕМА

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 
реалізації принципу «єдиного вікна» під час 
здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, 
ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, 
радіологічного та інших видів державного контролю»

Для України тест 
на європейськість 
починається з розв’язання 
проблеми переробки 
побутових відходів

ДОКУМЕНТ

5
НА ЧАСІ. Урядовці, постачальники енергоносіїв 
і експерти обговорили питання, 
як стимулювати споживача до економії
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донець-
кої обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Папенко Н. В., Полковникова О. Г., Сухової Е. В., Гридчина В. М. про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/2014/16-ц Папенко Надія Валеріївна, 05.09.1983 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Ботанічна, буд. 1, кв.42,
викликається до суду на 21 червня 2016 року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідач у справі № 233/2028/16-ц Полковников Олександр Григорович, 09.04.1990 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: м. Дебальцеве Донецької області, вул. Ємченка,
буд. 1, кв. 53, викликається до суду на 21 червня 2016 року о 08.20 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/2089/16-ц Сухова Еліна Валентинівна, 14.02.1973 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: м. Дебальцеве Донецької області, вул. Заводське селище,
буд. 30, кв. 8, викликається до суду на 21 червня 2016 року о 08.30 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/2021/16-ц Гридчин Віктор Миколайович, 19.10.1957 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: м. Макіївка Донецької області, мкрн Центральний,
буд. 6, кв. 149, викликається до суду на 21 червня 2016 року о 08.40 годині, каб. № 15, 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 роз-
глянута за їх відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Гуляйпільський районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання відповідача Петрова Андрія Володимировича, останнє
відоме місце проживання: вул. Лавренкова, 21, с. Комсомольське Гу-
ляйпільського району Запорізької області, у зв’язку з розглядом ци-
вільної справи № 315/422/16-ц, за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Петрова Андрія Володимировича про стягнення заборгованості, від-
будеться 22 червня 2016 року о 09:30 годині в залі приміщення суду
за адресою: вул. 9 Січня, 31, м. Гуляйполе, Запорізька область, зал 
№ 12. У разі неявки відповідача в судове засідання справа розгляда-
тиметься за наявними у ній доказами. 

Суддя Романько О. О.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя
Бондаренко В. М) викликає в якості відповідача Тесло Вікторію Воло-
димирівну, останнє місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Куйбишева,
буд. 260, кв. 91, по цивільній справі № 185/4214/16-ц за позовом Дер-
жавного підприємства «Львівський державний ювелірний завод» до
Тесло Вікторії Володимирівни про стягнення заборгованості за постав-
лені ювелірні вироби.

Судове засідання призначене на 23 червня 2016 року на 09.00 год. за
адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 306.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа, згідно з вимо-
гами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє Шикер Еллу Микола-
ївну, що розгляд апеляційної скарги ПАТ КБ «Актив-Банк» на
рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 15 лютого
2016 року у справі за позовом ПАТ КБ «Актив-Банк» до Шикер
Елли Миколаївни про застосування наслідків недійсності нік-
чемного правочину відбудеться 05 липня 2016 року о 09.20 год.
в приміщенні Апеляційного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Солом’янська, 2А, зал № 0908, 9-й поверх.

Суддя Є. В. Болотов

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Новікової Катерини Іл-
лівни до Петровського Михайла Олександровича, третя особа Служба з прав
дітей Приморської районної адміністрації Маріупольської міської ради про
позбавлення батьківських прав, Приморський районний суд міста Маріуполя
викликає як відповідача Петровського Михайла Олександровича, останнє
місце проживання якого: вул. Ангарська, буд. 18 а або пров. Банний, б. 5 в 
м. Маріуполь, в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 52 а, кабінет №3 о 09-00
годині 22 червня 2016 року та о 08-30 годині 29 червня 2016 року.

Відповідачу пропонується в разі неявки повідомити суд про причини. В
разі неявки без поважної причини справа може бути розглянута у відсутність
відповідача. 

Суддя Н. М. Курбанова

Втрачену печатку
ТОВ «ОПУС ПЛЮС» (код 36698261, 
місце розташування: 04073, м. Київ, 
провулок Балтійський, будинок 20) 

вважати недійсною.

Судновий білет 

від 25.04.2007 № 023746 на судно «КИВ-1049-К»,

судновласник – Білий Д. О., 

вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво
на право власності серія КВ 62153 від 2 листопада
2001 року №1228 С/КІ по пр-т П. Григоренка, 15, 
кв. 56, видане на ім’я Куц Віталія Валерійовича,

вважати недійсним.

Втрачені Свідоцтво про право власності СЕ № 02285
та Свідоцтво про право плавання під державним пра-

пором України РА № 02288 від 26.06.2003 на прогулян-
кову моторну яхту «Маршал», номер корпусу

US-DD44SUB202, зареєстрований на ім’я Григорової
Олени Олексіївни, вважати недійсними.

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

15.06.2016 р.
Галус Петро Миколайович о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Про-

фесійна, буд. 32), справа № 409/1310/16-ц
Суддя В. С. Полєно

21.06.2016 р. (резервне судове засідання — 29.06.2016 р.)
Куцевол Юрій Олександрович о 15.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Мар-

лєновська, буд. 33), справа № 409/1400/16-ц
Шаповалов Валерій Дмитрович о 12.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лу-

тугинський р-н, смт Успенка, вул. Леніна, буд. 349), справа № 409/1394/16-ц
Бондарев Костянтин Олександрович об 11.30 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ,

кв. Героїв, буд. 3, кв. 170), справа № 409/1393/16-ц
Соколов Владислав Анатолійович о 14.30 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул.

Крилова, буд. 8в), справа № 409/1407/16-ц
Корнієнко Валерій Федорович о 15.30 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лу-

тугинський р-н, с. Успенка, вул. Червоноармійська, буд. 7), справа № 409/1405/16-ц
Суддя В. Г. Скворцова

21.06.2016 р.
Вороніна Людмила Євгенівна о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Арте-

мівський р-н, смт Ювілейне, кв. Запорожченко, буд. 10, кв. 88), справа № 409/1310/16-ц
Гусак Світлана Миколаївна о 9.40 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Степовий,

буд. 13, кв. 1), справа № 409/1254/16-ц
Гончарова Олександра Іванівна о 9.20 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Ле-

нінського Комсомолу, буд. 7, кв. 78), справа № 409/1248/16-ц
22.06.2016 р.
Кругляков Олександр Ігорович о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., 

м. Лутугине, вул. Пушкіна, буд. 142), справа № 409/1322/16-ц
Жуков Геннадій Вікторович о 9.40 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугин-

ський р-н, сел. Врубівський, вул. Гагаріна, буд. 35), справа № 409/1291/16-ц
Вітренко Антон Олександрович о 9.20 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв-л Мир-

ний, буд.17, кв. 68), справа № 409/1294/16-ц
Маняхина Гульнар Максутівна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лу-

ганська міська рада, смт Ювілейне, вул. Артема, буд. 1в, кв. 2), справа № 409/1296/16-ц
24.06.2016 р.
Шека Тетяна Миколаївна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: місто Луганськ вулиця Ра-

дянська, буд. 13, кв. 40), справа № 409/1300/16-ц
Чернякова Ірина Станіславівна о 9.20 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. АСГУ,

буд. 27, кв. 129), справа № 409/1317/16-ц
Шаркова Віта Михайлівна о 9.40 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, с. Ювілейне,

кв. Шахтарський, буд. 6, кв. 37), справа № 409/1314/16-ц
Соболєв Євген Анатолійович о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Му-

хіна, буд. 74), справа № 409/1307/16-ц
Суддя В. В. Тімінський 

29.06.2016 р. (резервне судове засідання — 06.07.2016 р.)
Півоваров Вадим Володимирович о 13.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ вул.

1-й Мікрорайон, буд. 3, кв. 201), справа № 409/1174/16-ц
Суддя О. Ю. Максименко

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 по-
відомленими про час, день та місце проведення судового засідання.

Старобільський районний суд Луганської області викликає відпо-
відачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про
стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться: 

16.06.2016 р. 
Негодайлов Роман Сергійович о 15.15
Багрова Олена Миколаївна о 15.45
Морозов Семен Олегович о 15.30
17.06.2016 р.
Сукачов Віталій Олександрович о 15.15
Замула Марина Миколаївна о 15.00
Гущин Вячеслав Владленович о 15.30

Суддя В. О. Озеров

11.07.2016 р. (резервне судове засідання — 15.07.2016 р.)
Азаров Євген Анатолійович о 9.00 

Суддя О. О. Пелих 

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 вва-
жаються належним чином повідомленими про час, день та місце
проведення судового засідання.

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає як відпові-
дачів у судові засідання для розгляду цивільних справ за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості:

22.07.16 року
11.30 - Колеснікова Надія Володимирівна
11.00 - Півоваров Максим Олегович

Суддя Соболєв Є. О.

Попаснянський районний суд Луганської обл. викликає як відпо-
відачів у судові засідання для розгляду цивільних справ за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості:

на 17.06.2016 р. 
14.00 - Перфілов Сергій Вікторович
13.30 - Сердюченко Олександр Віталійович
13.00 - Скороход Михайло Юрійович

Суддя Закопайло В. А.

У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідомлення
про причини неявки справу буде розглянуто за їх відсутності за на-
явними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі у справах вважа-
ються належним чином повідомленими про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Лєсова Наталія Вікторівна, 06.03.1975 р.н., останнє відоме місце
проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Жовтнева, буд.
84, кв. 92, викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області, як відповідач по цивільній справі № 227/2166/16-ц
за позовом ПАТ Комерційний Банк «ПриватБанк» до Лєсової Наталії
Вікторівни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбу-
деться 16.06.2016 року о 10:00 год. в приміщенні суду за адресою:
Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки
відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Кисельова Галина Костянтинівна, 23.04.1973 р. н., останнє відоме
місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Сергія Лазо,
буд. 15, кв. 169, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області, як відповідач по цивільній справі
№227/2172/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк»
до Кисельової Галини Костянтинівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 16.06.2016 року о 10-00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача до суду, справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Юридична компанія «Ніколас» викликає

Кубряка Костянтина Володимировича для підписання 
Акта наданих послуг від 08.06.16 р. згідно Договору 
про надання юридичних послуг № 159 від 12.11.15 р. 

на суму 1746810,72 грн.
У разі Вашої неявки будемо змушені звернутися 

до суду з відповідним позовом.

Семионєнков Олександр Миколайович, 30.07.1969 р. н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., Харцизький р-н, 
с. Водобуд, вул. Кринківська, буд. 4, кв. 4, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області, як відповідач по
цивільній справі №227/2280/16-ц за позовом ПАТ комерційний банк
«ПриватБанк» до Семионєнкова Олександра Миколайовича про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 16.06.2016
року о 10-00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до суду,
справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі №409/1332/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Старікова Євгена Олександровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 17.06.2016 року о
15:00 год. (резервна дата на 22.06.2016 року о 13:00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Старіков Євген Олексан-
дрович, 11.10.1978 року народження, останнім міс-
цем реєстрації якого є: Луганська область, 
м. Лутугине, кв-л Шевченка, буд. 5, кв. 35.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами. 

Суддя Полєно В. С.

Олександрівський районний суд Донецької області
(84000, Донецька область, Олександрівський район, смт
Олександрівка, вул. Шкільна, 1) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «ПриватБанк» до Шаншакова Дмитра
Віталійовича про стягнення заборгованності.

Відповідач у справі Шаншаков Дмитро Віталійович, 05
лютого 1994 року народження, останнє відоме місце ре-
єстрації: с. Варварівка Олександрівського району До-
нецької області по вул. Донецька 22, викликається 16
червня 2016 року на 11 годину до суду для участі у су-
довому засіданні.

Відповідачу пропонується подати суду письмове за-
перечення проти позову із зазначенням доказів, що під-
тверджують його заперечення.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за відсутності відповідача.

Суддя В. А. Молчанов

У зв’язку з розглядом цивільної справи №265/2026/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Приват-
Банк» до Дірявського Максима В’ячеславовича про стяг-
нення заборгованості, Орджонікідзевський районний суд
міста Маріуполя Донецької області викликає як відповідача
Дірявського Максима В’ячеславовича, 11 жовтня 1978 року
народження, останнє відоме місце проживання якого: До-
нецька область, місто Маріуполь, вулиця Азовська, будинок
39, у судове засідання на 15.06.2016 р. на 09.00 годину, яке
відбудеться в приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, місто Маріуполь, проспект Перемоги, будинок 6, ка-
бінет №205.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності на
підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

У зв’язку з розглядом цивільної справи №265/2243/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Приват-
Банк» до Гераскіної Ганни Анатоліївни про стягнення забор-
гованості, Орджонікідзевський районний суд міста
Маріуполя Донецької області викликає як відповідача Герас-
кіну Ганну Анатоліївну, 13 лютого 1976 року народження,
останнє відоме місце проживання якої: Донецька область,
місто Маріуполь, вулиця Українського козацтва, будинок 3,
квартира 21, у судове засідання на 16.06.2016 року на 10.00
годину та на 21.06.2016 р. на 09.00 годину, яке відбудеться
в приміщенні суду за адресою: Донецька область, місто Ма-
ріуполь, проспект Перемоги, будинок 6, кабінет №205.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності на
підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»

Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб» 

з 01.07.2016 запроваджує новий тариф

(тарифний план) «Річний» для абонентів

неконтрактної форми обслуговування.

Із детальною інформацією про внесені

зміни можна ознайомитись в місцях

продажу послуг ТОВ «ТриМоб» 

або на сайті www.Зmob.ua. Отримати 

інформацію можна також за телефоном

Контакт-центру 0-800-50-11-88.

Юхимук Руслан Степанович, 20.10.1977
року народження, який зареєстрований та
фактично проживає за адресою: Луганська
область, м. Кремінна, вул. Тітова, 7, кв. 1,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК Ук-
раїни Вам необхідно з’явитися 17 червня
2016 року о 15.00 год. до детектива Націо-
нального антикорупційного бюро України
Жукової Валерії Ігорівни за адресою: м. Київ,
вул. Василя Сурикова, 3, для проведення
слідчих дій у кримінальному провадженні
№42015051110000062 за ч. 3 ст. 368, ч. 2 
ст. 375, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, а
саме: допиту у якості підозрюваного. Детек-
тив Національного антикорупційного бюро
України Жукова В. І.

У провадженні Бердянського міськра -
йонного суду Запорізької області знахо-
диться цивільна справа за позовом
Вольхіної Олени Володимирівни до Дід-
ковського Сергія Івановича про розір-
вання шлюбу.

Суд викликає відповідача Дідковського
Сергія Івановича в судове засідання, яке
відбудеться 30.06.16 року о 14-00 годині
в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, 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.

Бердянським міськрайонним судом
Запорізької області (суддя Прінь І. П., за
адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. № 302) 21 червня 2016 року о 10
годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Скакаліна Геннадія Івановича про стяг-
нення заборгованості за договором кре-
диту.

В судове засідання викликається як
відповідач Скакалін Г. І. У разі неявки від-
повідача справа буде розглянута за наяв-
ними у справі матеріалами.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача у судове за-
сідання Плохотнюк Марину Іванівну по
справі № 433/799/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Плохотнюк Марини Іванівни про
стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 22 червня 2016
року о 14 год. 30 хв. за адресою: Луган-
ська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5а. 

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.
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оголошення

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Троїцького районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 433/947/16-к
стосовно Скорбенка Дениса Миколайовича, 10.06.1979 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеці-
альне досудове розслідування в порядку, передбаченому 
ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Скорбенко Д. М. зареєс-
трований та проживає за адресою: Луганська область, м. Хар-
ків, проспект Ю. Гагаріна, буд. 193, кв. 103.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Троїцький
районний суд Луганської області викликає Скорбенка Дениса
Миколайовича в судове засідання, яке відбудеться 21 червня
2016 року об 11.00 год. у залі судових засідань Троїцького 
районного суду Луганської області за адресою: смт Троїцьке,
вул. 1-го Травня, 5а, Троїцького району Луганської області.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Ляшенко М. А., суддів Суського О. І., Бондаренка Л. І.

Суддя М. А. Ляшенко

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/18/2016-к
стосовно Дробота Олександра Миколайовича, 21.04.1960 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку,
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Дробот
Олександр Миколайович проживає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 75, кв. 50.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський
районний суд Луганської області викликає Дробота Олексан-
дра Миколайовича у підготовче судове засідання, яке розгля-
дається в порядку спеціального судового провадження та
відбудеться 21 червня 2016 року о 15.00 годині в залі судових
засідань Сватівського районного суду Луганської області, що
розташований: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

Справа розглядатиметься  колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Половинки В. О., суддів Пчолкіна С. А., Гашин-
ського М. А.

Суддя В. О. Половинка

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/20/2016-к
стосовно Пілавова Маноліса Васильовича, 24.03.1964 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку,
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Пілавов
Маноліс Васильович проживає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. Ліньова, б. 67а, кв. 24.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський
районний суд Луганської області викликає Пілавова Маноліса
Васильовича у підготовче судове засідання, яке розглядається
в порядку спеціального судового провадження та відбудеться
21 червня 2016 року о 14.30 годині в залі судових засідань
Сватівського районного суду Луганської області, що розташо-
ваний: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя перемоги,
34.

Справа розглядатиметься  колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Половинки В. О., суддів Пчолкіна С. А., Гашин-
ського М. А.

Суддя В. О. Половинка

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/351/2016-к
стосовно Литвина Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку,
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Литвин
Сергій Анатолійович зареєстрований та проживає за адресою:
Луганська область, м. Луганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214.

На підставі ст. ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський
районний суд Луганської області викликає Литвина Сергія Ана-
толійовича у підготовче судове засідання, яке розглядається
в порядку спеціального судового провадження та відбудеться
21 червня 2016 року о 15.30 годині в залі судових засідань
Сватівського районного суду Луганської області, що розташо-
ваний: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя перемоги,
34.

Справа розглядатиметься  колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Половинки В. О., суддів Пчолкіна С. А., Гашин-
ського М. А.

Суддя В. О. Половинка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/2098/16-ц за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до
Назаркевич Т. В. про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідачка у справі Назаркевич Тетяна Валенти-
нівна, 29.09.1955 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання якої: м. Макіївка Донецької області, провул.
Східний, 2, буд. 5, кв. 35, викликається до суду на 22
червня 2016 року о 08.30 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя О. С. Малінов

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Дороніної Ірини Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром № б/н від 14.02.2008 року.

Відповідачка Дороніна Ірина Миколаївна виклика-
ється на 29 червня 2016 року на 10.00 годину до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет № 15,
для участі у розгляді справи у відкритому судовому
засіданні.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Здоровиця О. В.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Івасюка Івана Олексійовича, який зареєстрований за
адресою: м. Чернівці, вул. Новокиселівська, 3, кв.1,
та Трасоруб Інну Володимирівну, яка зареєстрована
за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності, 112,
кв.13, як відповідачів по справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться об 11.30 годині 02
серпня 2016 року в приміщенні Садгірського район-
ного суду м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у Вашу
відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Байцар Л. В.

У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області, смт Голованівськ, знахо-
диться цивільна справа № 386/186/16-ц за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Європейська агенція з повернення
боргів» до Журавльової Альони Леонідівни про стяг-
нення заборгованості по кредитному договору.

Судовий розгляд справи призначено на 23 червня
2016 року о 16 год. 40 хв. у Голованівському район-
ному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Со-
борна, 18.

Суд викликає Журавльову Альону Леонідівну у су-
дове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача до суду та неповідомлення про причини неявки
справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає в
судове засідання як відповідача Баєва Сергія Васильо-
вича по цивільній справі № 523/16772/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Дельта Банк» до Баєва Сергія Васильовича та Баєвої
Олени Юріївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 21 червня 2016 року о
09.40 годині у приміщенні Суворовського районного
суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зал № 9. У разі нез’явлення Баєва
Сергія Васильовича справа буде розглянута за його від-
сутності на підставі наявних в матеріалах справи дока-
зів.

Суддя І. В. Середа

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Фомченкова Віктора Олек-
сандровича, 19 січня 1989 року народження, остан-
нім відомим місцем проживання якого є: смт Десна,
вул. Довженка, б. 39, кв. 16 Козелецького району
Чернігівської області, в судове засідання на 09.30 го-
дину 22 червня 2016 року (17000, смт Козелець, вул.
Свято-Преображенська, 7, Чернігівської області) у
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Укрсоцбанк» м. Києва до Фомченкова Віктора
Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Суддя Соловей В. В.

Первомайський міськрайонний суд Харківської
області викликає Дяченко Олену Леонідівну,
23.11.1977 року народження, у судове засідання,
призначене на 29 червня 2016 року об 11 годині 00
хвилин по цивільній справі № 632/789/16-ц, пров. №
2/632/358/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Дя-
ченко Олени Леонідівни, Дяченка Юрія Миколайо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Пер-
вомайський, вул. Бугайченко, 34, зал судових засі-
дань № 4.

Суддя О. В. Кочнєв

08 липня 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні
Франківського районного суду м. Львова (м. Львів, вул.
Героїв Крут, 1в, каб. № 203 ) відбудеться розгляд цивіль-
ної справи за позовом Іванчук Вікторії Юріївни до Дон-
чака Віктора Петровича про розірвання шлюбу.

У зв’язку з тим відповідач Дончак Віктор Петрович ви-
кликається в судове засідання на 08 липня 2016 року о
10 год. 00 хв.

У випадку неявки відповідача в судове засідання у
вказаний судом час, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Козюренко Р. С.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Плетньову Ольгу Вячесла-
вівну по справі № 522/22429/15ц за позовом Плетньова
П. В. до Плетньової О. В. про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням. Су-
дове засідання відбудеться 25.07.16 р. о 13.00 год. в
Приморському районному суді м. Одеси за адресою: м.
Одеса, вул. Балківська, 33 каб. 215. У разі неявки вказа-
ного відповідача справа буде розглядатися у її відсут-
ність за наявними у справі доказами. Суд роз’яснює
Плетньовій О. В. про її обов’язок повідомити суд про
причини неявки у судове засідання.

Суддя Нікітіна С. Й.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської об-
ласті викликає в судове засідання Гусейнова Агіля
Ханкиши Огли, останнє відоме місце реєстрації
якого: уч. Прохідний, 19, с. Поляниця, Яремчанської
міської ради Івано-Франківської області, як відпові-
дача у цивільній справі за позовом Запісяка Романа
Васильовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням,
яке відбудеться 04 липня 2016 року о 13 год. в при-
міщенні Яремчанського міського суду за адресою:
м. Яремча, вул. Довбуша, 32, Івано-Франківської об-
ласті.

Суддя Д. М. Гандзюк

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської
області викликає в судове засідання Гусар Марину
Вікторівну як відповідача по цивільній справі
№274/856/16-ц за позовом публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Гусар Марини Вікторівни про стягнення боргу, яке
відбудеться 27 липня 2016 року о 16-00 год. в при-
міщенні суду за адресою: 13312, Житомирська об-
ласть, м. Бердичів, вул. Житомирська, 30 а.

В разі неявки відповідача цивільна справа буде
розглядатися за його відсутності в порядку ст.169
ч.4 ЦПК України. 

Суддя Хавронюк О. Л.

ТОВ «Праволенд»
23 червня 2016 р. о 10.00 годині проводитиме

встановлення меж земельної ділянки ТОВ «АЖІКС»
за адресою: вул. Срібнокільська, 11 у Дарницькому

районі м. Києва. Просимо суміжних 
землекористувачів: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ВІНСТЕР» та Товариство 

з обмеженою відповідальністю «АТВ» з’явитись
для погодження актів прийомки-передачі межових

знаків. У разі неявки акти вважаються 
погодженими.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області розгля-
дає цивільні справи за позовом ПАТ АКБ «Капітал» до Приходька
Юрія Володимировича, Верцанова Миколи Васильовича про
стягнення заборгованості.

Відповідачі Приходько Юрій  Володимирович (останнє місце
реєстрації: 84551, Донецька обл., Бахмутський р-н, м. Часів Яр,
вул. Паризької Комуни, 10).

Верцанов Микола Васильович (останнє місце реєстрації:
84561, Донецька обл., Бахмутський р-н, с. Пилипчатине, вул. Во-
рошилова, 24) викликаються на 18.07.2016 року на 09-00 годину
до суду, каб. 204, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутності. 

Суддя Медінцева Н. М.

Деснянський районний суд м. Києва викликає Са-
дигова Турал Мехман огли, 02.01.1991 року народ-
ження, як відповідача в судове засідання,
призначене на 10-30 год. 04 липня 2016 року по ци-
вільній справі за позовом Рамаданової Ю. М. до Сади-
гова Т. М. про розірвання шлюбу. Адреса суду: 
м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 36.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Клочко І. В.

Суддя Голопристанського районного суду м. Гола
Пристань Ширінська О. X. повідомляє про слухання
цивільної справи за позовом ПАТ «Приватбанк» до
Кіракосян (Хапян) Ані Арменівни про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 21.06.2016 року о
13.00 год. за адресою: м. Гола Пристань, вул. Горь-
кого, № 19, та викликає до суду відповідача Кірако-
сян (Хапян) Ані Арменівну, місце проживання: вул.
Крупської, № 13, м. Гола Пристань, 75600.

У разі неявки у судове засідання відповідачки
справа буде розглядатися за її відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке від-
будеться 16 червня 2016 року о 08-30 год. за адресою: 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, у
справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення забор-
гованості у якості відповідача Сємєхіна Юрія Олексійовича,
останнє місце проживання: 86135, Донецька область, м. Ма-
кіївка, Центрально-Міський район, вул. Калініна, 201. 

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази на їх підтвердження. У разі неявки відпо-
відача у судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК Ук-
раїни, може бути розглянута за його відсутності.

В провадженні Ренійського районного суду Одеської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 510/1781/15-ц за по-
зовом Сищенка Максима Олександровича до Ботіка
Валентина Миколайовича, Тимченко Олександри Савівни
про визнання права власності.

Розгляд справи призначено на 08 год. 00 хв. 21.06.2016 р.
у Ренійському районному суді Одеської області за адресою:
Одеська область, м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Дудник
В. І.,тел.: (04840) 4-21-29.

Суд викликає як відповідача Тимченко Олександру Са-
вівну, остання відома адреса: Одеська область, м. Рені, вул.
Емінеску, 92. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки від-
повідача у судове засідання, справа буде розглянута без
його участі.

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/434/16-ц
за позовом Доник Лесі Олександрівни до Доника Ві-
талія Васильовича про розірвання шлюбу, викликає
в судове засідання, яке відбудеться 23 червня 2016
року о 12 год. 30 хв. за адресою: вул. Франка, 29-А,
м. Богуслав Київської області,  як відповідача:

Доник Віталія Васильовича, 01 листопада 1980
року народження (зареєстрований по вул. Набе-
режна, 8, с. Іванівка Богуславського району Київ-
ської області).

Суддя В. М. Корбут

Засенко Ірина Василівна, 13.07.1962 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якої: Донецька обл., м. Авдіївка,
бул. Шевченка, 3/28, викликається до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідач по
цивільній справі № 227/1288/16-ц за позовом ПАТ «Пер-
ший український міжнародний банк» до Засенко Ірини
Василівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судове засідання відбудеться 16.06.2016
року о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі
неявки відповідача до суду справу буде вирішено на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на 15.08.2016
року о 10 год. 30 хв. Мохамед Сулейман Вікторію Сами-
рівну як відповідача по справі за позовом Бургаль Лю-
бові Іванівни до Мохамед Сулейман Вікторії Самирівни,
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору: Шевченківський районний відділ ГУ
ДМС України у м. Києві, про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач викликається в судове засідання. У разі
його неявки справа розглядатиметься в його відсутність.

Суддя О. А. Савицький

Новопсковський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача Єлісєєва Ігоря Воло-
димировича у судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом Єлісєєвої Наталії
Павлівни до Єлісєєва Ігоря Володимировича про
розірвання шлюбу, яке відбудеться 17 червня
2016 року о 08 год. 30 хв. (резервна дата судо-
вого засідання — 24 червня 2016 року о 08 год.
— 30 хв.) в приміщенні Новопсковського район-
ного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Но-
вопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Києво-Святошинський районний суд Київ-
ської області повідомляє відповідача Коно-
ненка Володимира Івановича про те, що
розгляд цивільної справи за позовом Коно-
ненко В. М. до Кононенка В. І. про розірвання
шлюбу відбудеться о 09 год. 00 хв. 22 червня
2016 року в приміщенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області,
який знаходиться за адресою: м. Київ, вул.
Мельниченка, 1.

У випадку Вашої неявки в судове засідання
справа буде розглянута за Вашої відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. Я. Волчко

У провадженні Голованівського районного суду Кіровог-
радської області, смт Голованівськ знаходиться цивільна
справа № 386/187/16-ц за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська аген-
ція з повернення боргів» до Оріховської Таїсії Савівни про
стягнення заборгованості по кредитному договору.

Судовий розгляд справи призначено на 29 червня 2016
року о 09 год. 00 хв. у Голованівському районному суді за
адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна, 18.

Суд викликає Оріховську Таїсію Савівну у судове засі-
дання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до
суду та неповідомлення про причини неявки справа буде
розглянута за наявними у справі доказами з постановлен-
ням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської об-
ласті знаходиться цивільна справа за позовом Дроценко Анжели
Леонідівни до Василенка Сергія Івановича, ПАТ «Українська страхова
компанія «Гарант-Авто» про відшкодування шкоди, заподіяної внас-
лідок дорожньо-транспортної пригоди, завданої джерелом підвище-
ної небезпеки.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як
відповідача по вказаній справі ПАТ «Українська страхова компанія
«Гарант-Авто», остання відома адреса місцезнаходження: м. Київ,
пр. Новопечерський, 19/3.

Розгляд даної справи повторно відкладено на 11 год. 40 хв. 06
липня 2016 року та відбудеться у приміщенні суду за адресою: 
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 215.

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

Суддя Н. П. Маценко
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Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Бибко Дмитра Грігорійо-
вича, 24.07.1982 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 15.30 годину 20.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент-
Банк» до Бибка Дмитра Грігорійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куй-
бишеве Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Ільбітенко Людмилу Федо-
рівну, 26.09.1951 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 16.00 годину 21.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Ільбітенко Людмили Федорівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Крупицьку Олену Вікторівну,
12.09.1967 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.45 годину 21.06.2016 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до
Крупицької Олени Вікторівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве
Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Лободу Андрія Михайло-
вича, 22.12.1977 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 16.00 годину 20.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Лободи Андрія Михайловича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куй-
бишеве Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Котенко Марину Олексан-
дрівну, 24.11.1985 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 15:45 годину 20.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Пиват-
Банк» до Котенко Марини Олександрівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Генова Геннадія Миколайо-
вича, 02.07.1983 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 16.15 годину 21.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Генова Геннадія Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Сидоренко Любов Григо-
рівну, 02.08.1966 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 12.45 годину 27.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент-
Банк» до Сидоренко Любові Григорівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Гаврильченка Сергія Мико-
лайовича, 22.03.1963 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 16.30 годину 21.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Гаврильченка Сергія Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Багрій Владислава Івано-
вича, 05.10.1972 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 09.00 годину 01.07.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Багрія Владислава Івановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куй-
бишеве Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Лубашева Олексія Володи-
мировича, 14.06.1972 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 10.45 годину 29.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Лубашева Олексія Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Сидяка Володимира Воло-
димировича, 27.07.1979 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 10.00 годину 29.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Сидяка Володимира Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Федорова Дмитра Володи-
мировича, 28.10.1968 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 09.15 годину 01.07.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Федорова Дмитра Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Мірошниченко Надію Олек-
сандрівну, 15.12.1966 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 10.30 годину 29.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Мірошниченко Надії Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Римара Артема Володими-
ровича, 11.07.1982 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 10.15 годину 29.06.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Римара Артема Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Черевко Антоніну Микола-
ївну, 02.05.1957 р.н., в судове засідання, яке призна-
чене на 09.30 годину 01.07.2016 року, для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до
Черевко Антоніни Миколаївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве,
Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Краснюка Івана Анатолійо-
вича, 27.04.1986 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 09.45 годину 01.07.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Краснюка Івана Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя Горбачов Ю. М.

Новоайдарський районний суд викликає Моргуна
Олександра Володимировича, який проживає за адре-
сою: вул. Першого травня, буд. 95-а, с. Біле Лутугин-
ського району Луганської області, як відповідача в
судове засідання з цивільної справи № 419/1435/16-ц за
позовом Моргун Ганни Степанівни до Моргуна Олексан-
дра Володимировича про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 21 червня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт Новоайдар,
вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Новоайдарський районний суд повідомляє, що
08.06.2016 р. постановлено заочне рішення по справі 
№ 419/1325/16-ц, провадження № 2/419/217/2016 за по-
зовом Буша Оксани Леонідівни до Буша Руслана Олек-
сандровича про надання дозволу на тимчасовий виїзд
за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька, яким
позов задоволено у повному обсязі.

Заочне рішення можливо переглянути судом, що його
ухвалив, за поданою протягом 10 днів з дня опубліку-
вання оголошення письмовою заявою відповідача. У разі
відсутності такої заяви, після закінчення вказаного
строку рішення набирає законної сили.

Суддя О. М. Іванова

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Форостьяна Сергія Леонідовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 23 червня 2016 року о 09.00
годин, для розгляду цивільної справи № 655/355/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Форостьяна Сергія Леоні-
довича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Адреса суду: Херсонська область, смт Гор-
ностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’яз-
кова. У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Лемешко Ольгу Миколаївну, Лемешка Воло-
димира Івановича як відповідачів по цивільній справі
№426/429/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Банк Форум» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, в судове засідання,
яке відбудеться 23 червня 2016 року о 16-30 годині
в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки у вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі 
ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Невпоранного Антона Євгеновича
у судове засідання з розгляду цивільної справи 
№ 428/804/16-ц за позовом Невечері Валерії Василівни
до Невпоранного Антона Євгеновича про стягнення алі-
ментів на утримання неповнолітньої дитини, яке відбу-
деться 21 червня 2016 року о 09 годині 20 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на
вказане судове засідання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Овчаренка Юрія Миколайовича в
судове засідання з розгляду цивільної справи за позо-
вом Овчаренко Тетяни Вікторівни до Овчаренка Юрія
Миколайовича про стягнення аліментів на утримання по-
внолітньої дочки, яка продовжує навчання, яке відбу-
деться 21.06.2016 року о 09 годині 10 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бульвар Дружби народів, 19.

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

Суддя І. О. Юзефович

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Добріну Тетяну Валері-
ївну як відповідача та ТОВ «Валеас» як третю особу в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/6754/15-ц за
позовом ПАТ АТ «Укрексімбанк» до Добріної Тетяни Ва-
леріївни, третя особа: ТОВ «Валеас» про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 21 червня 2016 року о
09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Сафонова Дениса Юрійовича як відповідача у ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Грін Банк» до Сафонова Дениса Юрійовича,
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія
«Максімет» про стягнення заборгованості за договором
про надання кредиту на умовах овердрафту з фіксова-
ною ставкою, яке відбудеться 21 червня 2016 року о
09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська обл.,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд про-
водитиме розгляд справи без участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр.
Ломоносова, 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Васіна М. В., Єленської
В.С., Квєтковської С. В., Кубар О. М., Матвейчук Л. П. про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідач у справі № 233/2090/16-ц Васін Максим Валерійович, 17.09.1981 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Ольховська, 6-й провулок, буд. 56, викликається
до суду на 21 червня 2016 року о 09-00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/2091/16-ц Єленська Валентина Степанівна, 10.06.1947 р.н., останнє відоме
місце проживання якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Челюскінців, буд. 23, викликається до суду на
21 червня 2016 року о 09-10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/2087/16-ц Квєтковська Світлана Василівна, 09.06.1956 р.н., останнє відоме
місце проживання якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Титова, буд. 11, кв.12, викликається до суду
на 21 червня 2016 року о 09-20 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/2093/16-ц Кубар Олександр Миколайович, 22.10.1956 р.н., останнє відоме
місце проживання якого: м. Дебальцеве Донецької області, вул. Залізнична, буд.67, кв. 33, викликається
до суду на 21 червня 2016 року о 13-00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/1067/16-ц Матвейчук Людмила Петрівна, 19.07.1952 р.н., останнє відоме
місце проживання якої: м. Костянтинівка Донецької області, вул. Ціолковського, буд.32, кв.54, викликається
до суду на 21 червня 2016 року о 13-10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Рябухи Вален-
тини Андріївни про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Рябуху Валентину Андріївну
в судове засідання, яке відбудеться 24.06.16 року о 09-
00 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.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-
трян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, б. 64, каб. №308) 30 червня 2016 року о 09
годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Горбатка Євгена
Сергійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Явка відповідача у справі
обов’язкова. У разі його неявки, справа буде розгля-
нута за його відсутності.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/3227/16-ц за позовом ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «ПРИВАТБАНК» до Грибова Миколи Олександровича
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 12.07.2016 р. о 09 годині 30
хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Грибова Миколу Олександровича в якості
відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-
трян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, б. 64, каб. №308) 30 червня 2016 року о 09
годині 15 хвилин буде розглядатись справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Макейчика Віталія
Миколайовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Явка відповідача у справі
обов’язкова. У разі його неявки, справа буде розгля-
нута за його відсутності.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 15 ЧЕРВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +13 +18    +23 +28
Житомирська +13 +18    +21 +26
Чернігівська +13 +18    +23 +28
Сумська +13 +18    +21 +26
Закарпатська +11 +16    +23 +28
Рівненська +11 +16    +21 +26
Львівська +7 +12    +19 +24
Івано-Франківська +7 +12    +18 +23
Волинська +11 +16    +21 +26
Хмельницька +11 +16    +21 +26
Чернівецька +8 +13    +18 +23
Тернопільська +10 +15    +20 +25
Вінницька +13 +18    +23 +28

Oбласть Нiч          День
Черкаська +13   +18   +23  +28
Кіровоградська +13   +18   +23  +28
Полтавська +13   +18   +23  +28
Дніпропетровська +13   +18   +23  +28
Одеська +13   +18   +21  +26
Миколаївська +13   +18   +23  +28
Херсонська +13   +18   +23  +28
Запорізька +13   +18   +23  +28
Харківська +13   +18   +23  +28
Донецька +13   +18   +23  +28
Луганська +13   +18   +23  +28
Крим +13   +18   +23  +28
Київ +15   +17   +24  +26
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У СТИЛІ ХАЙ-ТЕК. Коли на
небі гасне зірка, народжуєть-
ся нова. У тому, що душа Мо-
хаммеда Алі  обов’язково ре-
інкарнується, можна не сумні-
ватися. А поки що насолод-
жуймося новою легендою: у
ніч з суботи на неділю україн-
ський професіонал Василь
Ломаченко став першим бок-
сером, якому вдалося заволо-
діти чемпіонськими поясами у
двох різних вагових категорі-
ях за найменшу кількість про-
ведених боїв — 7 поєдинків.
Свій тріумф наш чемпіон на
прізвисько Хай-тек присвя-
тив Мохаммедові Алі. Після
перемоги, яку Василь здобув
над пуерторіканцем Романом
Мартінесом нокаутом у п’ято-
му раунді, промоутер Лома-
ченка Боб Арум назвав укра-
їнця найвеличнішим боксе-
ром наших днів: «У нас бага-
то видатних  бійців у Top
Rank, а цей хлопець найве-
личніший. Мохаммед Алі —
найвеличніший боксер усіх
часів. Василь Ломаченко —
найвеличніший боксер нашо-
го часу». 

Приазовський вернісаж
імені Куїнджі

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

ВШАНУВАННЯ МАЙСТРА. У Маріуполі відкрився ІІІ Міжнародний
фестиваль мистецтв «Меморіал Архипа Івановича Куїнджі», який цьо-
го літа присвячений 175-річчю всесвітньо відомого художника-земля-
ка. Майданчиками для проведення традиційного для приморського
міста мистецького заходу стали Центр сучасного мистецтва і культури
імені А.І. Куїнджі та художній музей, що так само названий іменем
митця. Саме тут організатори вернісажу запропонували відвідувачам
понад 250 робіт художників з України, Греції, Росії, Болгарії, Естонії,
Литви, Білорусі, Казахстану, Молдови, Канади, Ізраїлю, Китаю. 

Оцінити виставлені полотна маріупольці та численні гості примор-
ського міста зможуть протягом двох місяців. А ще у рамках мистець-
кого фестивалю заплановані інші різноманітні заходи, серед яких пре-
зентації книжок про творчість живописця-пейзажиста Архипа Куїнджі,
тематичні «круглі столи», концерти місцевих творчих колективів, вис-
тавки самодіяльних художників і народних умільців, конкурси учнів
Маріупольської дитячої школи мистецтв.

Серпи бронзової епохи —
до музею

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ЗНАХІДКА. Відразу на 5 цінних експонатів збільшилася колекція
Сумського обласного краєзнавчого музею. Саме таку кількість ста-
родавніх серпів бронзової епохи передав до фондів закладу сумський
колекціонер Сергій Гуцан.

За його словами, археологічний скарб виявили знайомі із села Чер-
воне, які проводили земляні роботи на березі річки Сироватка. На-
ткнувшись на металеві предмети, вони вирішили передати їх відомо-
му в місті й області колекціонерові та краєзнавцю. А ось Сергій Гуцан
не вагаючись віддав  знахідку музею, бо відразу впевнився: їм немає
історичної ціни, тож нехай стануть надбанням усієї громади міста. 

Як наголосив директор музею заслужений працівник культури
Владислав Терентьєв, експозиційне поповнення й справді надзви-
чайно цінне. Адже артефакти датуються ХIII – ХV сторіччями до нашої
ери і стосуються бронзової епохи. Навіть за наявної доволі потужної
археологічної колекції сумський музей раніше не мав чогось подіб-
ного.

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Унеділю національна
збірна України прове-

ла перший матч у фіналь-
ній частині Євро-2016. Су-
перниками українців у
групі С був не абихто, а
чинний чемпіон світу збір-
на Німеччини.

Німці одразу захопили
ініціативу в матчі. Уже на
4-й хвилині атака суперни-
ків ледь не завершилася
неприємностями для підо-
пічних Михайла Фоменка,
проте удар Дракслера був
у центр воріт, і П’ятов спо-
кійно зреагував у цьому
епізоді. За кілька хвилин
уже Мануелеві Нойєрові
довелося демонструвати,

за що його вважають од-
ним із кращих воротарів
планети.

Загалом у першій поло-
вині першого тайму німці
дуже активно застосовува-
ли фланги, і саме звідти
насувалася небезпека, а
після стандарту на 19-й
хвилині синьо-жовті, на
жаль, пропустили. Сидор-
чук програв верхову бо-
ротьбу Мустафі, й той го-
ловою переправив м’яч у
сітку. Українці могли відіг-
ратися вже за п’ять хви-
лин. Коноплянка виконав
подачу з кутового, і Хаче-
ріді пробивав дуже небез-
печно головою, та на висоті
знову був Нойєр.

Так само майстерно зіг-
рав три хвилини потому

Андрій П’ятов, упорав-
шись із небезпечним уда-
ром німців. Щоправда в
цьому епізоді претензії
можна пред’явити захис-
никам, які не підстрахува-
ли один одного й дозволили
суперникові вийти сам-на-
сам з голкіпером збірної
України.

Ще за мить черговий ку-
товий від українців ство-
рив небезпеку біля воріт
німців, але удар Шевчука
виявився неточним.

Під завісу першого тай-
му синьо-жовті додали в
активності, й на 37-й хви-
лині м’яч уже, здавалося,
влітає в сітку воріт, але
Боатенг дивом зумів його
винести з лінії воріт після
удару-прострілу Коноп-

лянки. У цій атаці також
можна відзначити Ярмо-
ленка, який вивіреним па-
сом знайшов Євгена. Після
цього українці навіть зумі-
ли забити, але Федецький
потрапив в офсайд, і гол
Ярмоленка не зарахували.
У завершальні хвилини
першого тайму українці
затисли суперника біля во-
ріт, чинні чемпіони світу
ледь стримували натиск
наших хлопців, які, здаєть-
ся, відчули свою гру, і тут,
як у боксі, свисток на пере-
рву, можна сказати, вряту-
вав німців.

Після перерви і розмови
з тренером у роздягальні
наші суперники знову за-
грали активніше і почали
контролювати гру. На 52-й
хвилині Кроос завдав по-
тужного удару у ворота
П’ятова. На 57-й хвилині
зустрічі підопічні Фоменка
отримали право на стан-
дарт. Ракицький метрів з
25 пробивав у нижній кут,
удар потягнув Нойєр. Чи-
мало довелося попрацюва-
ти під завісу й Андрієві
П’ятову. Але більше по-
щастило німцям: в одній із
блискавичних атак досвід-
чений Швайнштайгер зам-
кнув простріл з лівого
флангу.

Низький старт
ЄВРО-2016. Збірній України треба здобувати очки у матчах,
що залишилися

ТАБЛО «УК»
Євро-2016. Група С. 1-й тур
Німеччина — Україна — 2:0
Голи: Мустафі (19), Швайнштайгер
(90+2)
Польща — Північна Ірландія — 1:0
Гол: Мілик (51)
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