
 ЦІНА ДОГОВІРНА субота, 12 ГРУДНЯ 2015 РОКУ  №233 (5607)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 5 3

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені Національним банком України на 11 грудня 2015 року
USD 2336.8319 EUR 2557.1951 RUB 3.3762 / AU 250274.70 AG 3311.29 PT 199799.13 PD 129460.49

за 100 доларів сШа за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

83

Фабрика дипломів 
клонує безробітних

ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК:

Приватизація 
як щеплення 

АНТИКОРУПЦІЯ. Результати боротьби з корупцією поки що 
не задовольняють Президента Петра Порошенка. Про це він 
оголосив під час другого засідання Національної ради з питань 
антикорупційної політики. Він застеріг від заспокійливих звітів 
попереднього зібрання, адже нині лише створюються інститу-
ціональні структури та передумови для невідворотності пока-
рань за активної участі громадськості й міжнародної спільноти.

На думку Президента, у боротьбі з корупцією важлива не ли-
ше суворість покарання, а й забезпечення його невідворотнос-
ті, побудова попереджувальної стратегії, забезпечення про-
зорості та публічного контролю за статками і видатками дер-
жавних службовців, зокрема публікації декларацій у режимі 
онлайн.

Ще одним важливим елементом боротьби з корупцією Пе-
тро Порошенко назвав приватизацію державних підприємств, 
призначення незалежних директорів, прозорі форми держав-
ного контролю за їхньою діяльністю та ефективністю, повідо-
мляє прес-служба Президента. 

ЦИФРА ДНЯ

95 млрд грн
зібрано нині на рахунках 

Держказначейства, що є достатнім 
обсягом коштів для виконання соціальних 

зобов’язань перед громадянами

«Наша мета — 
протягом десяти 

років позбавитись 
імпортного природного 
газу, збільшити власний 

видобуток і стати 
повністю енергетично 

незалежною 
країною».

субоТНі зусТРічіЕКсПЕРТНА зусТРіч

Український альпініст 
Юрій Кравчук розповів 
«УК», як підкорення 
вершин спонукає 
цінувати життя

Електронне 
спілкування 
громади 
з владою набуває 
популярності

Прем’єр-міністр про перспективу реалізації 
нової енергетичної політики уряду К
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сТРАТЕГіЯ. Освітня галузь повинна зважати на запити ринку 
праці, щоб готувати затребуваних спеціалістів

Здоров’я в гаманці
МЕДИЦИНА. Через неефективну систему із 46 мільярдів гривень, наданих цього року, 
лише 9% витратили безпосередньо на лікування людей

Тетяна МОІСЕЄВА, 
«Урядовий кур’єр»

Системи охорони здоров’я у 
світі реформуються постій-

но. Це спричиняють нові викли-
ки, що виникають повсякчас: мі-
грація людей, старіння населен-

ня, поява нових вірусів, інфекцій 
тощо. Відмінність української 
медицини в тому, що, попри сто-
си всіляких «дорожніх карт» і 
нормативних актів, написаних 
за чверть століття, та мільйон 
разів озвучену потребу в рефор-
муванні, інфаркти з інсультами 

й досі викошують десятки тисяч 
українців щороку (66% у струк-
турі смертності), а тривалість 
нашого життя не збільшується з 
1958 року. Нині Україна посідає 
148-ме місце у світі за середньою 
тривалістю життя. За даними 
соціологів, 92% українців вважа-

ють, що медицину треба рефор-
мувати, 72% — незадоволені ме-
дичною допомогою й приблизно 
стільки само вважають її корум-
пованою. 

Головний перебій системи 
— не лише брак коштів, а й не-
ефективність використання на-

віть того обмеженого ресурсу, 
що надає держава. За підрахун-
ками профільного міністерства, 
із 46 мільйонів, спрямованих 
цього року, лише 9 % витратили 
безпосередньо на оплату 
медичних послуг, тобто 
лікування людей. 
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Іванківський районний суд Київської області
викликає Швидко Ірину Валентинівну як відпо-
відача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16.12.2015 року
о 12 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
07201, Київська область, смт Іванків, вул. І. Про-
скури, 14 а.

У разі неявки відповідача в судове засідання
слухання справи відбудеться за його відсут-
ністю. Крім того, суд роз’яснює відповідачу про
його обов’язок повідомити суд про причини не-
явки.

Суддя А. А. Корчков

Кузнецовський міський суд Рівненської області
викликає Димида Михайла Мироновича, останнє ві-
доме місце проживання якого значиться: м. Кузне-
цовськ, м-н Будівельників, буд.11, кв.27 Рівненської
області, як відповідача по справі за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Димид Наталії Володимирівни,
Димида Михайла Мироновича про звернення стяг-
нення на предмет іпотеки, яка призначена до роз-
гляду на 14 грудня 2015 року о 13-00 год. в
приміщенні Кузнецовського міського суду Рівнен-
ської області за адресою: 34400, м. Кузнецовськ, 
м-н Будівельників, 3. У разі неявки до суду, відпові-
дач повинен повідомити суду причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності
на підставі наявних в справі доказів.

Суддя М. і. Ковтунович

Носівський районний суд Чернігівської області
викликає Миська Віталія Миколайовича як відпові-
дача по справі (№ 741/1377/15) за позовом TОB
«ОТП Факторинг Україна» до Миська Віталія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться в приміщенні
Носівського районного суду за адресою: м. Носівка,
Чернігівська обл., вул. Суворова, 28 о 10 год. 30 хв.
17 грудня 2015 року.

У разі неявки відповідача Миська Віталія Мико-
лайовича справу буде розглянуто за його відсут-
ності. При публікації оголошення про виклик до
суду відповідач вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи.

Суддя О. М. Кучерявець

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викли-
кає у судове засідання як відповідача Семененка Миколу Михайло-
вича, 18.05.1983 року народження, у цивільній справі № 138/2979/15-ц
(провадження 2/138/951/15) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Семененка Миколи Ми-
хайловича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання призначено на 17 грудня 2015 року о 09 год. 00
хв. в приміщенні суду за адресою: 24000, Вінницька область, м. Мо-
гилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30.

У разі неявки у судове засідання відповідача справа буде розгля-
датись у його відсутність за наявними у справі доказами. Крім того,
суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити суд про при-
чини неявки у судове засідання. 

Суддя Т. Ю. Лисенко

Приморський районний суд міста Одеси
повідомляє, що 15 грудня 2015 р. о 15 годині
00 хвилин в залі засідань № 221 в примі-
щенні суду за адресою: місто Одеса, вул.
Балківська, 33 відбудеться слухання справи
за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
до Бутенко Ксенії Андріївни про дострокове
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

В судове засідання у вищевказаний час ви-
кликається як відповідачка Бутенко Ксенія
Андріївна. В разі її неявки в судове засідання
позов може бути розглянутий за її відсут-
ністю та на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Малиновський районний суд м. Одеси викли-
кає Золоткова Віктора Васильовича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Одеса, вул.
Фонтанська дорога, 8/5, кв. 45, у судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії - Одеського
обласного управління AT «Ощадбанк» до Золот-
кова Віктора Васильовича про стягнення забор-
гованості, яке призначене до слухання на
16.12.2015 року о 09 год. 45 хв. у каб. № 213
суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

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

Суддя Сегеда О. М.

Новодністровський міський суд Чернівецької області викли-
кає як відповідача Гончарюка Андрія Валерійовича, 28 листопада
1980 року народження, останнє місце реєстрації за адресою: м.
Новодністровськ, м-н «Сонячний», буд. 3, кв. 53 Чернівецької
області, та повідомляє, що 16 грудня 2015 року о 09 годині 30
хвилин в залі судового засідання № 1 Новодністровського мі-
ського суду Чернівецької області за адресою: м. Новодніс-
тровськ, м-н «Сонячний», буд. 24 Чернівецької області
відбудеться судовий розгляд цивільної справи № 2/719/186/15
за позовом ПАТ «Приватбанк» до Гончарюка Андрія Валерійо-
вича про стягнення заборгованості.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування ого-
лошення у пресі відповідач Гончарюк Андрій Валерійович вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі
неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності
за наявними у справі документами.

Суддя і. С. Стасів

Міловським районним судом Луганської області виклика-
ються до суду:

- Левченко Альона Володимирівна (останнє відоме місце про-
живання: 92530, Луганська обл., Міловський район, с. Стріль-
цівка, вул. Зарічна, буд. 26) на 10 годин 00 хвилин 15.12.2015 р.
для участі у розгляді справи № 418/414/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк».

- Солоп Сергій Васильович (останнє відоме місце проживання:
92505, Луганська обл., Міловський район, с. Великоцьк, вул. За-
річна, буд. 40) на 10 годин 30 хвилин 15.12.2015 р. для участі у
розгляді справи № 418/437/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк».

- Топорець Катерина Сергіївна (останнє відоме місце прожи-
вання: 92506, Луганська обл., Міловський район, с. Травневе) на
11 годин 00 хвилин 15.12.2015 р. для участі у розгляді справи
№ 418/428/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Чехов С. і.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, За-
порізька область, смт Куйбишеве, вул. Леніна, 26 а) розгляда-
тиме цивільні справи за позовами ПАТ «Ідея банк» до фізичних
осіб про стягнення заборгованості за кредитним договором
(суддя Р. С. Солодовніков).

Відповідачі:
— справа №319/1615/15-ц — Востріков Ігор Миколайович,

останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул.
Петькина, буд. 33, викликається до суду на 10-00 год. 17 грудня
2015 року;

— справа №319/1616/15-ц — Тростянська Валентина Дмит-
рівна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Сніжне, вул. Глинки, буд. 10, викликається до суду на 09-30
год. 17 грудня 2015 року.

Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду можна от-
римати в суді за вищевказаною адресою або через «Електрон-
ний суд» e-court.mail.gov.ua.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Но-
сикова Володимира Володимировича (92016,
Луганська область, Лутугинський район, с. Білорі-
ченське, вул. Леніна, б. 39, кв. 2) по цивільній справі
№ 409/3106/15-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський
Акціонерний Банк».

Судове засідання відбудеться 18.12.2015 року (ре-
зервна дата 21.12.2015 р.) о 09.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, 2.

Суддя Третяк О. Г.

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Городецька Л. М.) знаходиться ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Ідея Банк» до Єрмолаєвої Лілії Пет-
рівни, Щеглова Олексія Валентиновича про звер-
нення стягнення на предмет застави.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
18 грудня 2015 року о 15 годині 30 хвилин. Поперед-
жаємо відповідача Єрмолаєву Лілію Петрівну, що у
випадку її неявки в судове засідання на вищевказане
число, справу буде розглянуто за її відсутності на
підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Гон-
чарову Марину Юріївну (останнє відоме місце прожи-
вання: 94800, Луганська область, м. Свердловськ, кв.50
років Жовтня, буд.35/108) як відповідача у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/463/1802/2015
(463/4219/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Гонча-
рової Марини Юріївни, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 22 грудня 2015 р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал
судових засідань №10. В разі неявки відповідача у вка-
зане судове засідання, суд розглядатиме справу без
його участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Гирич С. В.

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про перелік посад, які можуть бути заміщені 
поліцейськими в державних органах, установах 

та організаціях
Відповідно до частини першої статті 71 Закону України «Про Національну поліцію»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Затвердити перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних

органах, установах та організаціях (додається).
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування і втрачає чинність з 1 січня

2017 року.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
9 грудня 2015 року
№691/2015

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

від 9 грудня 2015 року  № 691/2015
ПЕРЕЛІК

посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, 
установах та організаціях

Посада
Кількість 
штатних 
одиниць

Міністерство внутрішніх справ України
Заступник Міністра (який забезпечує координацію взаємодії 1
між Національною поліцією України та Національною гвардією України) 
Директор Департаменту юридичного забезпечення 1
Директор Департаменту персоналу, організації освітньої 1
та наукової діяльності 
Директор Департаменту формування політики щодо підконтрольних 1
Міністрові органів влади та моніторингу 
Директор Департаменту інформаційних технологій 1
Директор Департаменту фінансово-облікової політики 1
Перший заступник (заступник) директора Департаменту формування 2
політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу 
Перший заступник (заступник) директора Департаменту персоналу, 2
організації освітньої та наукової діяльності 
Перший заступник (заступник) директора Департаменту 2
фінансово-облікової політики 
Заступник директора Департаменту юридичного забезпечення 2
Радник Міністра до 5
Помічник Міністра до 5
Начальник управління у справах учасників антитерористичної операції 1
Начальник управління формування політики щодо діяльності Національної 1
поліції Департаменту формування політики щодо підконтрольних 
Міністрові органів влади та моніторингу 
Начальник управління моніторингу Департаменту формування 1
політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу 
Начальник управління бухгалтерського обліку та звітності Департаменту 1
фінансово-облікової політики 
Начальник управління професійної освіти та науки Департаменту 1
персоналу, організації освітньої та наукової діяльності 
Заступник начальника управління запобігання корупції 1
та проведення люстрації 
Заступник начальника управління формування політики щодо 2
діяльності Національної поліції Департаменту формування політики 
щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу 
Заступник начальника управління моніторингу Департаменту 1
формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів 
влади та моніторингу 
Заступник начальника управління професійної освіти та науки 1
Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності 
Заступник начальника управління бухгалтерського обліку 1
та звітності Департаменту фінансово-облікової політики 
Начальник відділу (або сектору) мобілізаційної роботи 1
Начальник відділу міжнародного співробітництва Департаменту 1
міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 
Начальник відділу управління формування політики щодо діяльності 1
Національної поліції Департаменту формування політики 
щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу 

Начальник відділу управління моніторингу Департаменту формування 1
політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу 
Начальник відділу управління у справах учасників 2
антитерористичної операції 
Начальник відділу професійної підготовки управління професійної 1
освіти та науки Департаменту персоналу, організації освітньої 
та наукової діяльності 
Начальник відділу моніторингу та аналізу діяльності центральних 1
органів виконавчої влади Департаменту інформаційних технологій 
Начальник фінансового відділу планово-фінансового управління 1
Департаменту фінансово-облікової політики 
Заступник начальника відділу управління формування політики 1
щодо діяльності Національної поліції Департаменту формування 
політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу 
Заступник начальника відділу управління моніторингу 1
Департаменту формування політики щодо підконтрольних 
Міністрові органів влади та моніторингу 
Заступник начальника відділу управління у справах учасників 2
антитерористичної операції 
Заступник начальника відділу професійної підготовки управління 1
професійної освіти та науки Департаменту персоналу, організації 
освітньої та наукової діяльності 
Заступник начальника відділу зведеного планування, аналізу 1
та інформаційного супроводження бюджетного процесу планово-
фінансового управління Департаменту фінансово-облікової політики 
Головний спеціаліст управління формування політики щодо діяльності 5
Національної поліції Департаменту формування політики 
щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу 
Головний спеціаліст управління моніторингу Департаменту формування 2
політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу 
Головний спеціаліст управління у справах учасників 2
антитерористичної операції 
Головний спеціаліст управління запобігання корупції 2
та проведення люстрації 
Головний спеціаліст відділу моніторингу та аналізу діяльності 2
центральних органів виконавчої влади Департаменту 
інформаційних технологій 
Головний спеціаліст відділу професійної підготовки управління 2
професійної освіти та науки Департаменту персоналу, організації 
освітньої та наукової діяльності 
Головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва 2
Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 

Установи та організації, що належать до сфери управління 
Міністерства внутрішніх справ України

Директор Державного науково-дослідного 1
експертно-криміналістичного центру 
Ректор університету (академії, інституту) 5
Перший проректор (проректор) університету (академії, інституту) 19
Декан факультету вищого навчального закладу 25
Завідувач кафедри вищого навчального закладу 73
Професор вищого навчального закладу 103
Начальник (завідувач) відділу вищого навчального закладу 66
Завідувач лабораторії вищого навчального закладу 8
Директор інституту вищого навчального закладу 9
Заступник начальника (завідувача) відділу вищого навчального закладу 45
Заступник завідувача лабораторії вищого навчального закладу 1
Заступник декана факультету вищого навчального закладу 27
Заступник завідувача кафедри вищого навчального закладу 21
Заступник директора інституту вищого навчального закладу 21
Головний науковий співробітник вищого навчального закладу 7
Провідний науковий співробітник вищого навчального закладу 30
Доцент вищого навчального закладу 197
Старший викладач вищого навчального закладу 132
Викладач вищого навчального закладу 98
Завідувач відділення вищого навчального закладу 77
Старший науковий співробітник вищого навчального закладу 37
Науковий співробітник вищого навчального закладу 22
Провідний фахівець вищого навчального закладу 208
Фахівець вищого навчального закладу 293
Інспектор вищого навчального закладу 98
Перший заступник (заступник) директора Державного 1
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 
Директор науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 25
(в областях і м. Києві) 

Заступник директора науково-дослідного експертно- криміналістичного 25
центру (в областях і м. Києві) 
Завідувач лабораторії Державного науково-дослідного 1
експертно-криміналістичного центру 
Завідувач лабораторії Державного науково-дослідного інституту 4
Заступник завідувача лабораторії Державного науково-дослідного 1
експертно-криміналістичного центру 
Заступник завідувача лабораторії Державного 1
науково-дослідного інституту 
Начальник відділу Державного науково-дослідного 2
експертно- криміналістичного центру 
Начальник відділу Державного науково-дослідного інституту 9
Заступник начальника відділу Державного науково-дослідного 2
експертно-криміналістичного центру 
Начальник відділу (або відділення) науково-дослідного 25
експертно-криміналістичного центру (в областях і м. Києві) 
Заступник начальника відділу науково-дослідного до 25
експертно-криміналістичного центру (в областях і м. Києві) 
Головний експерт-вибухотехнік Державного науково-дослідного 2
експертно-криміналістичного центру 
Головний експерт-вибухотехнік науково-дослідного 25
експертно-криміналістичного центру (в областях і м. Києві) 
Провідний науковий співробітник Державного 11
науково-дослідного інституту 
Старший експерт-вибухотехнік Державного науково-дослідного 4
експертно-криміналістичного центру 
Старший експерт-вибухотехнік науково-дослідного 50
експертно-криміналістичного центру (в областях і м. Києві) 
Старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту 19
Експерт-вибухотехнік Державного науково-дослідного 4
експертно-криміналістичного центру 
Експерт-вибухотехнік науково-дослідного експертно-криміналістичного 50
центру (в областях і м. Києві) 
Науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту 15

Глава Адміністрації Президента України Б. ЛОжКіН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25 листопада 2015 р. № 1218-р
Київ

Про затвердження переліку земельних ділянок 
державної власності, що не належать до земель 
оборони, на яких планується будівництво житла 

для військовослужбовців військової прокуратури 
Західного регіону України та членів їх сімей

Затвердити перелік земельних ділянок державної власності, що не належать до
земель оборони, на яких планується будівництво житла для військовослужбовців вій-
ськової прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей, згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 25 листопада 2015 р. № 1218-р

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок державної власності, що не належать до земель оборони, 
на яких планується  будівництво житла для військовослужбовців військової 

прокуратури Західного регіону України та членів їх сімей

Місце  
розташування 
земельної 
ділянки 

Площа 
земель-

ної 
ділянки, 
гектарів 

Цільове 
призначення 
земельної 
ділянки 

Найменування 
органу, який 

прийняв рішення 
про надання 
земельної 
ділянки 

Дата 
прийняття  
і номер 
рішення 

Кадастровий 
номер 

м. Львів, 
вул. Мечникова, 
16 

0,7208 будівництво  
і обслугову-
вання 
багатоквар-
тирного 
житлового 
будинку 

Львівська 
облдерж-
адміністрація 

2 листопада 
2015 р., 
№ 683/0/5-15 

4610137200:04: 
001:0046 
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Шевченківський районний суд Запорізької області ви-
кликає Беспалову Наталю Миколаївну, яка проживає за
адресою: Донецька область, м. Жданівка, вул. квар. 23,
буд. 17, кв. 3 у судове засідання по цивільній справі 
№ 336/7873/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «Приватбанк» до Беспалової Наталі Ми-
колаївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 08 годині 45 хвилин
25 грудня 2015 року у приміщенні суду за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Чарівна,117а, Суддя Зарютін П. В.

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідачі
вважаються повідомленими про час та місце розгляду
справи та у випадку неявки до суду справу може бути
розглянуто за їх відсутності на підставі наявних у ній
даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на під-
ставі ст.169 ЦПК України. 

В провадженні Миргородського міськрайонного суду По-
лтавської області знаходиться цивільна справа № 541/2546/15-ц,
провадження № 2/541/1172/2015 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до
Домненко Олени Володимирівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Розгляд зазначеної справи призначено на 10 годину 00
хвилин 16 січня 2016 року в приміщенні Миргородського
міськрайонного суду за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя,
133.

Суд викликає в це судове засідання Домненко Олену Во-
лодимирівну (останнє відоме місце проживання: Полтавська
область, м. Миргород, вул. Вовка, 80/30, кв. 136) в якості
відповідача.

Явка на виклик до суду є обов’язковою. В разі неявки від-
повідача, справа розглядатиметься у його відсутність за на-
явними матеріалами. Відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя В. Д. Чернюк

Приазовський районний суд Запорізької області повідом-
ляє Овраменко Ірину Олександрівну (місце реєстрації: вул.
Міщенко, 41, смт Седове, Новоазовський район, Донецька
область) та Овраменко Анатолія Миколайовича (місце реєс-
трації: вул. Міщенко, 41, смт Седове, Новоазовський район,
Донецька область) про те, що 18.12.2015 року о 13:00 годині
в приміщенні Приазовського районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5 буде слу-
хатись цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку» до Овраменко
Ірини Олександрівни, Овраменко Анатолія Миколайовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик Овраменко
Ірина Олександрівна, Овраменко Анатолій Миколайович по
даній справі вважаються повідомленими про час та місце
розгляду справи і у випадку їх неявки або неподання відпо-
відного клопотання, справа підлягає розгляду за їх відсут-
ності.

Суддя О. М. Апалькова

Зіньківський районний суд Полтавської області
викликає Худзинського Станіслава Ігоровича,
05.11.1992 р.н. (останнє відоме місце проживання:
м. Кіровськ, вул. Матросова, буд. 16, кв. 5 Донецької
області), в якості відповідача в судове засідання в
цивільній справі за позовом Худзинської Анастасії
Юріївни до Худзинського Станіслава Ігоровича про
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 28 грудня 2015 року
о 9 годині 10 хвилин в приміщенні Зіньківського
районного суду Полтавської області за адресою: По-
лтавська область, м. Зіньків, вул. Комунарська, 2-А.
Головуючий по справі суддя Дем’янченко С. М.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за Вашої відсутності. Відпо-
відач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки у судове засідання.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться цивільна справа за позовом
Лук’янової Алли Володимирівни до Кресіна Олега Вікто-
ровича, третя особа — Служба у справах дітей Деснян-
ської районної в м. Києві адміністрації, про позбавлення
батьківських прав.

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає в якості відповідача по вказаній справі Кресіна
Олега Вікторовича, останнє відоме місце проживання та
реєстрації: Київська область, м. Бровари, вул. Стель-
маха, буд. 18.

Розгляд даної справи відкладено на 09 год. 00 хв. 23
грудня 2015 року та відбудеться у залі суду за адресою:
м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб.213.

Суд попереджає, що у випадку повторної неявки дана
справа буде розглянута у відсутності відповідача за на-
явними в справі матеріалами з постановленням заоч-
ного рішення.

Суддя Н. М. Петришин

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «КРЕДОБАНК» до Пономаренко А. В. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач у
цивільній справі № 233/6511/15-ц — Пономаренко Ан-
дрій Володимирович, 05 січня 1969 р.н., зареєстрований
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, сел. Октября,
пров. Сенной, 3/1, викликається у судове засідання на
09:00 год. 21.12.2015 р. Розгляд зазначеної цивільної
справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб.
№16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
повідомляє, що у приміщенні суду за адресою: м. Калуш
Івано-Франківської області, вул. Молодіжна, 10, роб. тел. 
6-15-17, 18 грудня 2015 р. о 09.00 год. відбудеться розгляд
цивільної справи за позовом Матіїв Петра Миколайовича до
Матіїва Миколи Петровича та Матіїва Романа Петровича про
визнання осіб такими, що втратили право на користування
житловим приміщенням.

У судове засідання як відповідачі викликаються Матіїв
Микола Петрович та Матіїв Роман Петрович, жителі м.
Калуш, бульвар Незалежності, 6/56, Івано-Франківської об-
ласті.

Відповідачам пропонують надати всі наявні докази по за-
значеній справі. Явка в судове засідання відповідачів
обов’язкова. Про причини неявки відповідачі зобов’язані по-
відомити суд. У разі неявки відповідачів на судове засідання
без поважних причин справу буде розглянуто в їх відсут-
ності.

Суддя М. Я. Бойко

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідачів Компанійця Андрія
Петровича та Компанієць Ріту Василівну (92006, Луганська
область, Лутугинський район, с. Успенка, вул. Леніна, б. 162)
по цивільній справі №409/3315/15-ц за позовом ПАТ «Уні-
версал Банк» про стягнення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16.12.2015 року (резервна
дата 18.12.2015 р.) об 11-30 годині в залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідачів Дахіна Івана Васи-
льовича та Дахіну Наталію Кузьмівну (91015, м. Луганськ,
кв. Ольховський, б. 12, кв. 37) по цивільній справі
№409/3279/15-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» про стяг-
нення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16.12.2015 року (резервна
дата 18.12.2015 р.) об 11-00 годині в залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Савєльєву Ірину Костянти-
нівну як відповідача по цивільній справі за позовною заявою Публічного акціонерного това-
риства «Банк «Фінанси та Кредит» до Савєльєвої Ірини Костянтинівни про стягнення
заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 17 год. 00 хв. 17 грудня 2015 року в приміщенні Житомир-
ського районного суду за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 92, каб. 7.

В разі неявки в судове засідання запрошеної особи справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя І. В. Зубчук

Бережанський районний суд Тернопільської області викликає Міхеєву Ірину Станіславівну, 26
серпня 1962 року народження, останнє відоме місце проживання: с. Гиновичі Бережанського
району Тернопільської області в судове засідання, призначене на 10 год. 18 грудня 2015 року, для
розгляду справи за позовом ПАТ «УкрСоцбанк» до Міхеєвої Ірини Станіславівни про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бережанського районного суду за адресою: м. Бе-
режани, вул. Банкова, 2.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами. 
Суддя Данилів О. М.

Державний акт на право власності 
на земельну ділянку серія ЯЙ №318845, 

виданий 29.12.2012 р. Управлінням 
Держкомзему в Сквирському р-ні на підставі

рішення Рогізнянської сільської ради 
від 11.07.2012 р., який посвідчує право 

спільної часткової власності на ім’я Авдєєвої
Раїси Казимирівни, вважати втраченим.

Сватівський  районний суд Луганської обл. викликає відпові-
дачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості у судові засідання, які відбудуться:

17.12.2015 року
14:00 Корнєєва Олена Леонідівна (цивільна справа

426/3735/15-ц)
15:00 Мірошнікова Світлана Миколаївна (цивільна справа

426/1484/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд розгляда-

тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Гашинська О. А.

21.12.2015 року
09:00 Романцов Олександр Сергійович (цивільна справа

426/5302/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд розгляда-

тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Река А. С.

25.12.2015 року
14:00 Хижкіна Тетяна Євгенівна (цивільна справа 426/279/15-ц)
14:30 Ребік Валерій Миколайович (цивільна справа

426/5320/15-ц)
У разі неявки відповідачів  в судове засідання суд розгляда-

тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Гашинський М. А.

25.12.2015 року
14:00 Кравцова Ганна Анатоліївна (цивільна справа

426/5324/15-ц)
14:30 Авакян Агарон Юраі (цивільна справа 426/5293/15-ц)
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд розгляда-

тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України. 
Суддя Половинка В. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул.
Артема, 5) розглядає цивільні справи за позовними
заявами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором до:
Лукіна Сергія Олександровича, Побединського Ва-
лерія Валерійовича, Тодорчук Ірини Іванівни.

Відповідачі: Лукін Сергій Олександрович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: 86400, До-
нецька обл., м. Єнакієве, вул. Курако, буд. 55), По-
бединський Валерій Валерійович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 86400, Донецька
обл., м. Єнакієве, вул. Вільямса, буд. 26, кв. 68), То-
дорчук Ірина Іванівна (останнє відоме суду місце 
реєстрації за адресою: 86400, Донецька обл., м. Єна-
кієве, вул. Комуністична, буд. 65, кв. 42) виклика-
ються до суду (м. Артемівськ Донецької області, вул.
Артема, 5, кім. 201) 16 грудня 2015 року на 09 го-
дину 00 хвилин для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Воробйова І. В.

ТОВ «Праволенд» 21.12.2015 р. о 10.00 го-

дині проводитиме встановлення меж земельних ді-

лянок Автостояночному кооперативу «КАШТАН» за

адресою: вул. Каштанова, 17 у Деснянському районі

м. Києва. Просимо суміжних землекористувачів:

Державне комунальне підприємство «Фітосервіс»,

ТОВ «МТД-ГРУП», ЖБК «Маяк-6» з’явитись для по-

годження актів прийомки-передачі межових знаків.

У разі неявки акти вважаються погодженими.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська,
розташований за адресою: 49044, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Паторжинського, 18а, викликає Матю-
шина Дмитра Анатолійовича у судове засідання по
цивільній справі за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Дата Майнінг Груп» до Ма-
тюшина Дмитра Анатолійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке при-
значене об 11.00 годині 18 грудня 2015 року (суддя
Демидова С. О.) У випадку неявки відповідача справу
буде розглянуто у заочному порядку.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Якиминську Лідію Миколаївну про те,
що судовий розгляд цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Якиминської Лідії Миколаївни про
стягнення заборгованості призначено на 22.12.2015 р.
на 10.30 год. У вказаний час відповідачу необхідно з’яви-
тись з паспортом до суду за адресою: вул. К. Маркса, 18,
м. Первомайськ Миколаївської області.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч.4 ст. 169
ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів та постановлене заочне
рішення.

Суддя С. О. Сотська

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає в якості відповідача — Ро-
гозного Михайла Михайловича у судове засідання,
яке відбудеться 14 січня 2016 року о 10 годині 00
хвилин у приміщенні Білгород-Дністровського
міськрайонного суду за адресою: м. Білгород-Дніс-
тровський, вул. Енгельса, 27 (зал судових засідань
№5) по цивільній справі за позовом ПАТ «Приват-
банк» до Рогозного Михайла Михайловича про стяг-
нення суми. У разі Вашої неявки у судове засідання,
справа може бути розглянута у Вашу відсутність.

Суддя Н. В. Чебан

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Устименко Людмилу Володимирівну про те, що су-
дове засідання у справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Альфа-банк» до Устименко
Людмили Володимирівни про стягнення заборгова-
ності відбудеться у приміщенні Подільського 
районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21,
зал. с.з. № 6) під головуванням судді Васильченка
О. В. 18 грудня 2015 року об 11 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’яз-
кова. Представник повинен мати при собі довіре-
ність та документ, що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних
причин справа буде розглянута за вашої відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Білоцерківський міськрайонний суд (09113, м. Біла
Церква, вул. Турчанінова, буд. 7, зал судового засідання
№ 5, суддя Рябченко Л. А.) викликає в суд відповідача
Рубленко Тетяну Володимирівну по цивільній справі 
№ 357/13013/15-ц 2/357/4006/15 за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» до Рубленко Те-
тяни Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором на 16.12.2015 року о 10 год. 00 хв.

Останнє відоме місце проживання згідно довідки Від-
ділу адресно-довідкової роботи ГУДМС України в м. Києві
б-р 50 р. Перемоги, буд. 125, кв. 205, м. Біла Церква Ки-
ївської області. 

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута за вашої відсутності на підставі наявних у справі до-
казів.

З опублікуванням у пресі оголошення про виклик від-
повідач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи згідно з вимогами ст.74 ЦПК України.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання Жовтневий відділ держав-
ної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної
служби Луганського міського управління юстиції,
Луганську міську раду в якості відповідачів по справі
№433/3192/15-ц за позовом Савотченко Діани Ми-
колаївни до Жовтневого відділу державної реєстра-
ції актів цивільного стану реєстраційної служби
Луганського міського управління юстиції, Луганської
міської ради про встановлення факту, що має юри-
дичне значення, про визначення додаткового строку
для подання заяви про прийняття спадщини. Судове
засідання відбудеться 18.12.2015 року о 10 годині
00 хвилин за адресою: вул.1 Травня, 5-А, смт Тро-
їцьке Луганської області. У разі неявки в судове за-
сідання справу буде розглянуто без Вашої участі в
порядку ст.169 ЦПК України. 

Суддя Ляшенко М. А.

Підозрюваний Гаранжа Роман Володимирович,
22.07.1977 року народження, що зареєстрований за ад-
ресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Леніна,
б. 8, кв. 6, на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК Ук-
раїни, Вам необхідно з’явитися 17.12.2015, 18.12.2015 у
період часу з 09.00 до 18.00 годин до кабінету № 512
слідчого управління прокуратури Донецької області до
слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є. А. за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Універ-
ситетська, 6, для допиту та вручення письмового пові-
домлення про підозру, та надання доступу до матеріалів
досудового розслідування у кримінальному провад-
женні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за №42015050000000260 від 16.06.2015 за 
ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Одночасно повідомляю про завершення спеціального
досудового розслідування у вищевказаному криміналь-
ному провадженні.

Крюківський районний суд м. Кременчука
Полтавської області викликає Сайка Василя Ми-
колайовича (останнє відоме місце проживання:
Полтавська область, м. Кременчук, вул. 50 років
СРСР, буд. 17, кв. 71) в якості відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом
Бояренцевої Людмили Юріївни до Сайка Василя
Миколайовича про стягнення аліментів на час
навчання.

Судове засідання відбудеться 17 грудня 2015
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Полтавська область, м. Кременчук,
вул. Красіна, 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача справу буде розглянуто за його від-
сутності.

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

Суддя Зоріна Д. О.

Солом’янський районний суд м. Києва
повідомляє Вінокурова Ігоря Юрійовича
про те, що 17 грудня 2015 року о 10 год.
40 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. М.
Кривоноса, 25, каб. 20, відбудеться су-
дове засідання в цивільній справі за по-
зовом Ханеш Наталії Едуардівни до Вас як
відповідача про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів.

При цьому повідомляємо, що у разі
Вашої неявки в судове засідання без по-
важних причин або неповідомлення про
причини своєї неявки, суд вирішує справу
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. В. Шевченко

Токмацький районний суд Запорізької
області викликає в судове засідання, яке
відбудеться 17 грудня 2015 року о 13.00
годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою:
Запорізька область, м. Токмак, вул. Ле-
ніна, буд. 28, Гарматюк Олену Володими-
рівну, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, Старобешівський
район, смт Старобешеве, вул. Юр’єва, 
б. 59, як відповідача в цивільній справі 
№ 328/4325/15-ц за позовом Гарматюк
Миколи Івановича до Гарматюк Олени Во-
лодимирівни про розірвання шлюбу.

Суддя Погрібна О. М.

Відповідачам - Ковальовій Юлії Вікторівні та Ко-
вальову Івану Васильовичу, останнє відоме місце
проживання яких: м. Київ, вул. Срібнокільська, 24,
кв. 359 (м. Харків, Октябрський р-н, вул. Карпов-
ська, 30), необхідно з’явитися 23.12.2015 р. о 12
год. 05 хв. до Дарницького районного суду 
м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 114) для
участі в судовому засіданні по цивільній справі
за позовом Управління справами Верховної Ради
України до Ковальової Юлії Вікторівни, Кова-
льова Івана Васильовича про виселення з служ-
бового житлового приміщення без надання
іншого житлового приміщення, третя особа: Уп-
равління житловими будинками Управління
справами ВРУ.

У разі неявки відповідачів до суду, справу буде
розглянуто по суті за наявними у справі матеріа-
лами у їх відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК
України.

Суддя Є. І. Вовк

У провадженні Бердянського міськрайон-
ного суду Запорізької області знаходиться
цивільна справа за № 310/6900/15-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Пашкової Інни Євгенівни
про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судовий розгляд справи призна-
чено на 25 грудня 2015 року о 13 год. 30 хв.
в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409 Суддя
Парій О. В. тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Пашкову Інну Євгенівну як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В
разі неявки справа розглядатиметься за на-
явними матеріалами.
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реклама. оголошення
Комсомольський районний суд м. Херсона пові-

домляє, що 28.12.2015 р. о 13-00 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Остапенка Єв-
гена Костянтиновича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Остапенка Євгена Костянти-
новича з’явитися до суду на вказані дату і час. У ви-
падку неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Тимофєєвої Т. І. про стягнення заборгованості.

Відповідач Тимофєєва Тетяна Іванівна, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Островського, буд. 65, викликається 15 грудня 2015
року о 09 год. 10 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Жовтневий районний суд Миколаївської області по-
відомляє Кучерявого Сергія Івановича (останнє відоме
місце проживання: с. Пересадівка, вул. Рудницького, 24
Жовтневого району Миколаївської області) про те, що
24 грудня 2015 року об 11-00 годині відбудеться розгляд
цивільної справи за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Ук-
раїна» до Кучерявого Сергія Івановича про стягнення
кредитної заборгованості.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. 10.
У разі неявки відповідача без поважних причин в су-

дове засідання або неповідомлення про причини неявки,
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Л. М. Семенова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Кір’ян Сергія Миколайовича, мешкає: м. Лу-
ганськ, кв. Ольховський, 17\48, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 2/409/2232/15-ц за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості,
що відбудеться 11.02.2016 року о 10 год. 40 хв. в примі-
щенні суду за адресою: 92200 Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Горького, 2, тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вва-
жається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Святошинський районний суд м. Києва викликає від-
повідача Бутенка Вадима Володимировича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул. Котельникова, 87,
кв. 38, для участі в цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Бутенка В.В. про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться 20.01.2016 року об 11
год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, каб.
22. Суддя Шум Л. М.

У разі неявки відповідача Бутенка В. В. до суду без по-
важних причин або у разі неповідомлення про причини
неявки, справа буде розглядатись за його відсутності.
Ухвалою суду явку Бутенка В. В. визнано в судове засі-
дання обов’язковою.

Чернівецький районний суд (вул. Леніна, 20, 
с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької об-
ласті) викликає в якості відповідача Каленського Юрія
Анатолійовича у цивільній справі № 150/794/15-ц 
(головуючий суддя Кушнір Б. Б.) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Каленського Юрія Анатолійовича
про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 10 годину
30 хвилин 17 грудня 2015 року за вищевказаною ад-
ресою. В разі неявки до суду справу може бути роз-
глянуто у його відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«МАРФІН БАНК»

оголошує тендери на:
— постачання у 2016 р. канцелярських та госпо-

дарських товарів, офісного паперу та витратних ма-
теріалів для касових апаратів;

— продовження на 2016 р. технічної підтримки
програмного забезпечення MIMEsweeper. Умови
проведення тендеру розміщені на сайті www.marfin-
bank.ua

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького,
20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Ак-
цент-Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідач Абрамова Анжела Анатоліївна викли-
кається на 11 січня 2016 року о 08-00 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність. 

Суддя Хмельова С. М.

Жашківський районний суд Черкаської області
повідомляє відповідача Богданову Ларису Олексан-
дрівну, 11.09.1983 року народження, зареєстрована
по вул. Шевченка, 97, с. Сабадаш Жашківського
району Черкаської області, про винесення 22 жовтня
2015 року рішення суду у справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача у десятиденний строк
після опублікування даного оголошення в Жашків-
ський районний суд Черкаської області для отри-
мання копії рішення, рішення буде вважатися таким,
що набрало законної сили.

Суддя Р. В. Шимчик

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Берченка Миколу Петровича як від-
повідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Берченка Миколи Петровича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.12.2015 року об
11.30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідачів в судове засідання слу-
хання справи буде відбуватися за його відсутністю.
Крім того, суд роз’яснює відповідачу про його
обов’язок повідомити суд про причини неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає в якості відповідача Сопунова Юрія Леонідовича
(Луганська область, м. Стаханов, вул. Стаханова, 1/84) 
у судове засідання з розгляду цивільної справи 
№ 428/3058/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ до Сопу-
нова Юрія Леонідовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 16 грудня 2015
року о 13 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна,
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бо-
рисенко В’ячеслава Владиславовича як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/5200/15-ц
за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до
Борисенко В’ячеслава Владиславовича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 22 грудня
2015 року об 11-00 год.

Суддя А. С. Река

Біловодський районний суд Луганської області викликає
в якості відповідачів Риженка Олександра Миколайовича,
Сергієнка Сергія Вікторовича для участі в цивільних справах
за позовом ПАТ «Дельта Банк», які відбудуться 16 грудня
2015 року до Риженка Олександра Миколайовича о 15:00
годині; до Сергієнка Сергія Вікторовича о 15:10 годині про
стягнення заборгованості за кредитним договором у примі-
щенні 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.

Суддя В. А. Карягіна

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Го-
ловко Юрія Сергійовича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/5231/15-ц за
позовом Головко Світлани Миколаївни до Головко
Юрія Сергійовича про стягнення аліментів, що від-
будеться 18 грудня 2015 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 Река А. С.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає в якості позивача Бабюха Олександра Ка-
зимировича (Луганська область, м. Стаханов, пров.
Кочубея, 23) у судове засідання з розгляду адмініс-
тративної справи № 2-а104/2010/1231 за позовом Ба-
бюха Олександра Казимировича до Головного
управління Пенсійного фонду України в Луганській
області, Луганського обласного військового коміса-
ріату про призначення пенсії, яке відбудеться 18
грудня 2015 року о 08 годині 20 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, вул. Леніна, 19.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає в якості відповідача Котлярського Андрія Євге-
новича, 1977 р.н. (Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
прт. Гвардійський, 71/102) у судове засідання з розгляду
цивільної справи № 428/6466/14ц за позовом Котляр-
ської Валентини Миколаївни до Котлярського Андрія Єв-
геновича про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням, яке відбудеться
16.12.2015 р. о 15 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна,
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Г. Д. Скочій

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-

кликає Синицю Вадима Валерійовича як відповідача

по цивільній справі №2/323/1074/15 за позовом ПАТ

«Дельта банк» до Синиці Вадима Валерійовича про

стягнення заборгованості за кредитним договором

у судове засідання, яке відбудеться 17.12.2015 року

о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: За-

порізька область, м. Оріхів, вул. К. Маркса, 27, к. 14.

Суддя Шудрик А. А.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 09.30 годину 18 грудня 2015
року до Токмацького районного суду (Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Леніна, 28, каб. №10) Ольмезову
Віту Олександрівну та Жука Володимира Васильовича,
які проживають за адресою: Донецька область, Старо-
бешівський район, смт Новий Світ, вул. Московська,
буд.4, кв.5, в якості відповідачів у цивільній справі за по-
зовом ПАТ «КРЕДОБАНК» до Ольмезової Віти Олексан-
дрівни та Жука Володимира Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. В разі неявки
в судове засідання справа буде розглянута в їх відсут-
ність за наявними в справі доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

РОЗПОЧАТО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ 
ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ АБ «ПОРТО-ФРАНКО»

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд)
03.12.2015 р. № 280/15 уповноваженою особою Фонду
на ліквідацію АБ «ПОРТО-ФРАНКО» розпочато задово-
лення вимог кредиторів третьої черги, відповідно до
статті 52 Закону України «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб».

Графік роботи АБ «ПОРТО-ФРАНКО»: понеділок —
четвер з 09:00 до 18:00 год., п’ятниця з 09:00 до 16-20.

Довідкова інформація за номером АБ «ПОРТО-
ФРАНКО»: (0482) 34-90-61.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Кошель Ірину Станіславівну, 19.04.1958 р.н., Кошель
Олега Олександровича, 23.03.1950 р.н., мешк. с. Розкішне,
вул. Донецька, 18, Лутугинського району Луганської обл., 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/409/1755/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 11.02.2016 року о 10
год. 40 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2 тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце
проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Сердюк Неллі Петрівна, 22 вересня 1952 р.н., ос-
тання відома зареєстрована адреса проживання: Ки-
ївська обл., м. Бровари, вул. Короленка, буд. 56-А,
кв. 124 —  викликається до Броварського міськра -
йонного суду Київської області в якості відповідача
по цивільній справі № 361/5941/2015-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Сердюк Н. П. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судовий
розгляд справи відбудеться 21 грудня 2015 року о
14 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса суду:
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського,
2, кабінет (зал судових засідань) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає ци-
вільну справу за позовом Кравченко О. О. до Клюбіна Д. Ю. за
участю третьої особи приватного нотаріуса Мурадової С. Г. про
визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним.

Відповідач: Клюбін Дмитро Юрійович, останнє місце реєс-
трації та проживання: Донецька обл., м. Краматорськ, бульвар
Краматорський, буд. 24, кв. 144, викликається 16 грудня 2015
року о 10 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Глухівський міськрайонний суд Сумської області викликає
Тасіядій Ольгу Леонідівну, яка була знята з реєстрації за ад-
ресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Веригинська, буд.
120, в судове засідання о 08 годині 15 хвилин 25 грудня 2015
року, як відповідача по цивільній справі № 576/2149/15-ц,
2/576/565/15 за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Тасіядій Ольги Леоні-
дівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глухівського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: Сумська
область, м. Глухів, вул. Спаська, буд. № 32, кабінет № 9,
суддя Тимощенко І. О.

У разі вашої неявки справа буде розглядатися за відсут-
ності відповідача.

В приміщенні Чаплинського районного суду 
Херсонської області (смт Чаплинка, вул. Космонав-
тів, 23, кабінет № 11) 23 грудня 2015 року о 10 годині
00 хвилин відбудеться судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ «Український будівельно-ін-
вестиційний банк» до Звонарьова Івана Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

В разі неявки відповідача справу буде розглянуто
у його відсутність.

Голова суду В. А. Томашевський

Павловський Ігор Іванович викликається до Хмель-
ницького міськрайонного суду (вул. Кам’янецька, 117,
поверх 2, кабінет 2) в судове засідання на 22 грудня 2015
року о 17 годині 00 хвилин в якості відповідача для су-
дового розгляду цивільної справи за позовом Патлатої-
Павловської Марії Миколаївни до Павловського Ігоря
Івановича про розірвання шлюбу. У випадку неявки від-
повідача судовий розгляд справи буде проведено за
його відсутності на підставі наявних в матеріалах справи
доказів. В разі неможливості явки на вказану дату за
вказаною адресою відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини неявки.

Суддя О. В. Козак

Лозівський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає як відповідача Просяник Галину Віталіївну на розгляд
цивільної справи № 629/3446/15-ц, номер провадження
2/629/1297/15 за позовом Публічного Акціонерного Това-
риства «Дельта Банк» до Просяник Галини Віталіївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором, який
відбудеться 21 грудня 2015 року о 08.00 годині в приміщенні
Лозівського міськрайонного суду Харківської області за ад-
ресою: м. Лозова Харківської області, вул. Ярослава Муд-
рого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи і у
випадку неявки розгляд справи може бути проведений за її
відсутності.

Суддя М. О. Дегтярчук

Приморський районний суд м. Одеси викликає Рома-
нова Олега В’ячеславовича як відповідача по цивільній
справі № 522/9177/15-ц за позовом Романової Тетяни
Петрівни до Романова Олега В’ячеславовича, за участю
третьої особи: Органу опіки та піклування в особі При-
морської районної адміністрації, про позбавлення бать-
ківських прав у судове засідання, призначене на 21
грудня 2015 року о 14.50 год. у приміщенні суду в залі
судового засідання № 209 за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33.

У разі неявки відповідача Романова Олега В’ячесла-
вовича у судове засідання, справа буде розглянута у
його відсутність.

Суддя Івченко В. Б.

Ленінський районний суд м. Запоріжжя (м. Запо-
ріжжя, вул. 40 років Радянської України, б. 1/2) ви-
кликає у судове засідання на 23 грудня 2015 р. о 15
год. 00 хв. у кабінет № 6 представника зацікавленої
особи ПАТ «УкрСиббанк» та Андрієнка Олексія Бо-
рисовича у справі за заявою ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» про
заміну стягувача у справі за позовом ПАТ «УкрСиб-
банк» та Андрієнка Олексія Борисовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача у судове засідання
справа розглядатиметься у його відсутність за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя Л. А. Дубина

Старокостянтинівський районний суд Хмельниць-

кої області викликає Лобащука Олександра Леоні-

довича як відповідача по справі за позовом ПАТ

«Дельта Банк» про стягнення заборгованості за до-

говором кредиту. Судове засідання відбудеться 23

грудня 2015 року об 11 годині в приміщенні суду за

адресою: м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9, каб. 4.

Суддя Бондарчук Л. А.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 22 грудня
2015 року о 09.00 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28, Бо-
гунова Андрія Васильовича, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, Старобешівський
район, с. Новий Світ, вул. Промислова, б. 11, кв. 10,
як відповідача в цивільній справі №328/2082/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Богунова Андрія Васильовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Погрібна О. М.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом Кияниці Дар’ї Вячеславівни до
Кияниці Дениса Валерійовича про надання дозволу на
виїзд дитини. Відповідач по справі Кияниця Денис Вале-
рійович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул.
Стратонавтів, буд. 16, кв. 2) викликається на 21 грудня
2015 року о 13.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя В. В. Андреєв

Лозівський міськрайонний суд Харківської області ви-
кликає Логачова Євгена Олександровича як відповідача
на розгляд цивільної справи № 629/3599/15-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Логачова Євгена Олександровича про стягнення за-
боргованості, який відбудеться 21 грудня 2015 року о
08.30 годині в приміщенні Лозівського міськрайонного
суду Харківської області за адресою: м. Лозова Харків-
ської області, вул. Ярослава Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку неявки розгляд справи може бути
проведений за його відсутності.

Суддя М. О. Дегтярчук
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Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 17 грудня

2015 року о 8 годині в приміщенні Токмацького

райо нного суду Запорізької області, Гошкадер Де-

ниса Володимировича в якості відповідача в цивіль-

ній справі № 328/3737/15-ц за позовом ПАТ «Дельта

банк» до Гошкадер Дениса Володимировича про

стягнення заборгованості.

Суддя Курдюков В. М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Черненка
Олександра Віталійовича, 01.11.1975 р.н., місце реєстра-
ції якого по м. Києву та Київській області не встановлено,
останнє відоме місце проживання: м. Сімферополь, вул.
Пригородня, 47, в якості відповідача по цивільній справі
за позовом ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» до Чер-
ненка Олександра Віталійовича про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться під головуванням судді Коренюк
A. M. о 12 год. 30 хв. 23 грудня 2015 року за адресою: 
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зала 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Чер-
ненко Олександр Віталійович вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи.

Прилуцьким міськрайонним судом Чернігівської

області викликається до суду:

- Цюкур Ганна Миколаївна (останнє відоме місце

проживання: 17500, Чернігівська  обл., м. Прилуки,

вул. Вавілова, буд. 22, кв. 21) на 08 годину 20 хвилин

25.12.2015 р. для участі у розгляді справи 

№ 742/4340/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Циганко М. О.

Троїцьким районним судом Луганської області ви-

кликається до суду:

- Загоруйко Петро Іванович (останнє відоме місце

проживання: 92134, Луганська обл., Троїцький р-н,

с. Іллінка) на 11 годину 00 хвилин 22.12.2015 р. для

участі у розгляді справи № 433/2458/15-ц по суті за

позовом ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Суддя Суський О. І.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Юдіна С. Г.) викликає в судове засі-
дання відповідачів: Чудненка Юрія Станіславовича,
Чудненко Наталію Михайлівну у справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Кредобанк» про стяг-
нення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачів: вул. Д. Ко-
зака, буд. 18, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 22 грудня 2015 р. 
об 11:30 год. за адресою: Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Бе-
ришвілі Ази Гурамівни про стягнення заборгованості
викликає до суду (адреса: Київська область, смт Бо-
родянка, вул. Леніна, 315) Беришвілі Азу Гурамівну,
яка проживає за останньою відомою адресою: вул.
Гагаріна, 10, смт Клавдієве, 07850, як відповідача на
17 грудня 2015 року на 10 годин 30 хвилин.

Уразі неявки справа буде розглянута за Вашої від-
сутності.

Суддя Д. Унятицький

Цюрупинський районний суд Херсонської області ви-
кликає у судове засідання на 21 грудня 2015 року на
09:30 год. в якості відповідача Да Мо Ди Ассунсау Анто-
ніо Аугушто у справі за позовом Да Мо Ди Ассунсау На-
талії Миколаївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цюрупин-
ського районного суду Херсонської області за адресою:
м. Цюрупинськ, вул. Поштова, 48.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа
буде розглядатися за його відсутності за наявними у
справі доказами.

Крім того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок
повідомити суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Н. В. Заславець

Чугуївський міський суд Харківської області викликає в
судове засідання Пащенка В’ячеслава Олександровича, 09
вересня 1983 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: с. Чкаловське, вул. Чкалова, буд. 2 Чугуївського району
Харківської області, як відповідача по цивільній справі 
№ 636/2920/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Пащенка
В’ячеслава Олександровича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, призначене на 23 грудня 2015
року о 08:00 год.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Чугуївського
міського суду в залі судових засідань № 2 за адресою:
63503, м. Чугуїв, пл. Леніна, 2 Харківської області.

У разі Вашої неявки справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі наявних доказів.

Суддя З. І. Гуменний

Славутицький міський суд Київської області ви-
кликає Крепель Ірину Володимирівну як відпові-
дачку у цивільній справі № 377/1011/15-ц; 
П № 2/377/398/15 за позовом ТОВ «ОТП Факторинг
Україна» до Крепель І.0. про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором у судове засідання на
21.12.2015 року о 09 годині 00 хвилин. Судове засі-
дання відбудеться за адресою: 07101, Київська об-
ласть, м. Славутич, Ленінградський кв- л, б. 3-А, зала
№ 3, суддя Теремецька Н. Ф. Одночасно пропонуємо
Крепель І. В. отримати у суді копію позовної заяви з
додатками.

Суддя Н. Ф. Теремецька

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Федорову Олену Володимирівну як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі №426/3494/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Україн-
ський інноваційний банк» до Федорової Олени Володи-
мирівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, в судове засідання, яке відбудеться 17
грудня 2015 року о 14:00 годині в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пе-
ремоги, 34.

У разі неявки у вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169, 224
ЦПК У країни.

Суддя М. А. Гашинський

Київський районний суд м. Харкова викликає Пелипенко
Людмилу Миколаївну (останнє відоме місце реєстрації: Лу-
ганська обл., м. Сватове, вул. Суворова, буд. 47), Раджпут
Тетяну Василівну (останнє відоме місце реєстрації: м. Харків,
вул. Лермонтовська, буд. 12, кв. 8-А) як відповідачів в справі
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП
Факторинг Україна» до Пелипенко Людмили Миколаївни,
Раджпут Тетяни Василівни, про стягнення заборгованості.
Судове засідання під головуванням судді Якуши Н.В. при-
значено на 16.12.2015 р. о 10:00 год. за адресою: м. Харків,
вул. Блюхера, 7-Б, каб. 34. У разі неявки особи, яка викли-
кається, справу буде розглянуто у її відсутність на підставі
наявних доказів. Якщо явка неможлива з поважних причин,
особа, яка викликається, зобов’язана повідомити про це суд
завчасно.

Суддя Якуша Н. В.

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну
справу за позовом Савченко Надії Іванівни до Савицької Те-
тяни Леонгинівни, треті особи: Служба у справах дітей По-
дільської районної в м. Києві державної адміністрації,
Прокуратура Подільського району м. Києва, про позбав-
лення батьківських прав. Відповідач у справі Савицька Те-
тяна Леонгинівна, 28.09.1976 р.н., зареєстрована за
адресою: м. Київ, пр-т. Г. Гонгадзе, б. 22, кв.16, виклика-
ється до суду на 22 грудня 2015 р. о 14:00 год., каб. № 9, в
приміщення за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14-Б, для
участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд пові-
домляє, що 22 грудня 2015 року о 09 год. 00 хв. в
приміщенні суду м. Кам’янець-Подільського по ву-
лиці Драй-Хмари, 7, кабінет № 4 буде слухатись ци-
вільна справа за позовом Публічного Акціонерного
Товариства «Дельта Банк» до Гуз Альони Іванівни
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

В судове засідання викликаються сторони.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута

у його відсутності.
Суддя Д. В. Стельмах

Центральний районний суд м. Миколаєва пові-
домляє, що слухання цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Тістова Олексія Юрійовича про стягнення забор-
гованості (останнє відоме місце проживання: 54015, 
м. Миколаїв, вул. В. Морська, 1, кв. 1) призначено
на 21.12.2015 року о 09:10 год.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутність. Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Де-
кабристів, 41/12.

Суддя Н. П. Черенкова

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Ра-
шевського Миколу Григоровича в якості відповідача по
цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ра-
шевського М.Г. про стягнення заборгованості у судове
засідання, яке відбудеться 21.12.2015 року о 08 год. 30
хв. в приміщенні суду за адресою: м. Харків, б-р 
Б. Хмельницького, 32/38, каб. №5.

У випадку неявки відповідача у судове засідання без
поважних причин та неповідомлення суду про причини
неявки, це повідомлення визнається належним повідом-
ленням і справу може бути розглянуто без відповідача
в заочному порядку.

Суддя Т. В. Бабкова

Засновником ПП «Ніка» (код ЄДРПОУ
30542866, зареєстроване за адресою: 65005, Оде-
ська обл., місто Одеса, вул. Дальницька, буд. 46)
прийнято рішення № б/н від 13.11.2015 р. про при-
пинення ПП «Ніка» - шляхом ліквідації.

Ліквідатором призначено: Салагорника Анатолія
Володимировича (65005, Одеська обл., місто Одеса,
вул. Бабеля, буд. 24).

Вимоги кредиторів розглядаються протягом 2 мі-
сяців з дня опублікування повідомлення про при-
йняття зазначеного рішення та задовольняються у
порядку черговості, встановленому статтею 112 Ци-
вільного кодексу України.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по
цивільній справі 357/12419/15-ц; 2/357/3790/15 за позовом
Задорожньої Тетяни Михайлівни до Парфіло Миколи Воло-
димировича про розірвання шлюбу, викликає до суду від-
повідача: Парфіло Миколу Володимировича, останнє відоме
місце проживання якого - вул. Героїв Сталінграду, 78/1, 
м. Горлівка, Донецька обл., 84600.

Судове засідання відбудеться 25 грудня 2015 року о 09
год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного
суду Київської області за адресою: 09100, Київська обл., 
м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4-А, зала судового за-
сідання № 1, суддя Протасова О. М.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто
у його відсутність.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті (адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 54, каб. № 311) викликає в судове
засідання Поліщука Віталія Анатолійовича, 23.09.1981
р.н., на 10 год. 00 хв. 24 грудня 2015 року як відповідача
у справі за позовом кредитної спілки ПАТ «Дельта Банк»
до Поліщука В.А. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. У разі неявки до суду та неповідом-
лення причин неявки, або якщо такі причини суд визнає
неповажними, справа буде вирішена на підставі наявних
у справі даних та доказів і буде постановлено заочне рі-
шення.

Суддя С. М. Логінова

Токмацький районний суд Запорізької області ви-

кликає в судове засідання, яке відбудеться 17 грудня

2015 року о 8 годині 10 хвилин в приміщенні Ток-

мацького районного суду Запорізької області, Па-

влюченко Олега Олександровича в якості

відповідача в цивільній справі № 328/4158/15-ц за

позовом Чаус Тетяни Миколаївни до Павлюченко

Олега Олександровича про розірвання шлюбу.

Суддя Курдюков В. М.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по
цивільній справі за позовом ПАТ «Родовід Банк» до Пет-
ренка Едуарда Валерійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором викликає до суду Петренка Еду-
арда Валерійовича, останнє відоме місце реєстрації: 
Київська область, м. Біла Церква, б-р 50- річчя Перемоги,
в/ч А 2167.

Судове засідання відбудеться 21.12.2015 р. о 14:00 в при-
міщенні Білоцерківського міськрайонного суду за адресою:
Київська область, м. Біла Церква, вул. Турчанінова 7, зала
судового засідання № 5, суддя Рябченко Л. A.

У разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто
у його відсутність.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Ісаєвої К. С. до Ісаєва 
Д. О. про розірвання шлюбу.

Відповідач Ісаєв Дмитро Олександрович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Науки, буд. 7, викликається 21
грудня 2015 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
19.01.2016 року о 09 год. 00 хв. відповідача Мунтіян
Валерія Івановича та третю особу Мунтіян Людмилу
Володимирівну по справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Дельта Банк» до Мунтіян Ва-
лерія Івановича, третя особа: Мунтіян Людмила
Володимирівна про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач та третя особа викликаються у судове
засідання, у разі їх неявки справа розглядатиметься
у їх відсутність.

Суддя Рибак М. А.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Бойко Людмилу Василівну, 15.04.1979 р.н., мешкає:
м. Луганськ, вул. Побідоносна, 13/154, як відповідача в  су-
дове засідання по цивільній справі № 2/409/1914/15-ц за по-
зовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості, що
відбудеться 11.02.2016 року об 11 год. 40 хв. в приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Горького, 2, тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце
проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський 

Бориспільський міськрайонний суд Київської області
у зв’язку з розглядом цивільної справи № 359/9008/15-
ц (2/359/2605/2015) за позовом Катойо Ліни Володими-
рівни до Катойо Джорджа Фабіан про розірвання шлюбу
викликає в судове засідання на 09:00 год. 18 грудня
2015 року в якості відповідача Катойо Джорджа Фабіан,
31.10.1979 року народження, до Бориспільського міськ-
районного суду Київської області за адресою: Київська
область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, зала
с/з № 10. У випадку неявки відповідача буде ухвалено
заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Суддя Голопристанського районного суду м. Гола
Пристань Ширінська О. Х. повідомляє про слухання
цивільної справи за позовом ПАТ «Дельтабанк» до
Стригун Н.В. про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 18.12.2015 року о 09:00 год. за адресою:
м. Гола Пристань, вул. Горького, №19, та викликає
до суду відповідача:

— Стригун Наталію Володимирівну, місце реєс-
трації: вул. Висовіна, буд. 45, м. Гола Пристань,
75600.

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

Суддя О. Х. Ширінська 

Козятинський міськрайонний суд викликає як відпо-
відача Мар’янчика Михайла Володимировича по цивіль-
ній справі № 133/2475/15-ц за позовом Публічного
Акціонерного Товариства «Дельта Банк» до Мар’янчика
Михайла Володимировича про стягнення заборгова-
ності. Судове засідання відбудеться о 09 годині 30 хви-
лин 16 грудня 2015 року в приміщенні суду за адресою:
м. Козятин, вул. Грушевського, 64, в залі судових засі-
дань № 9.

У разі неявки справа буде розглядатися за Вашої від-
сутності, відповідно до ч. 9 ст. 74 з опублікуванням ого-
лошення про виклик, відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя В. Л. Сєчко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Назарову Людмилу Василівну, 28.02.1960 р.н.,
мешкає: м. Луганськ, вул. Холмиста, 125, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 2/409/1892/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 11.02.2016 року об 11 год. 00
хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вва-
жається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача за позовом ПАТ «Універ-
сал Банк» про стягнення заборгованості:

Прокопову Світлану Михайлівну, 26.11.1946 р.н.,
проживає: м. Лутугине, пр. Миру, 70/56, розгляд
справи № 409/2472/15-ц відбудеться 18.12.2015 р. 
о 10 год.

Адреса суду: 92200, Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Горького, 2, тел.2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач
вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання. 

Суддя В. Г. Скворцова

Сватівський районий суд Луганської
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає Шевірьову Ель-
віру Сергіївну в якості відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі 
№ 426/6211/15-ц за позовною заявою
Шевірьова Сергія Івановича до Шевірьо-
вої Ельвіри Сергіївни про розірвання
шлюбу, що відбудеться 15 грудня 2015
року о 15-15 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Новопсковським районним судом Лу-

ганської області викликається до суду:

- Кравченко Олександр Валентинович

(останнє відоме місце проживання:

94500, Луганська обл., м. Красний Луч,

вул. Новоросійська, буд. 5, кв. 1) на 10 го-

дину 00 хвилин 16.12.2015 р. (резервна

дата засідання — 21.12.2015 р. о 13:00)

для участі у розгляді справи 

№ 420/3087/15-ц по суті за позовом ПАТ

КБ «ПриватБанк».
Суддя Заботін В. В.

Троїцьким районним судом Луганської

області викликається до суду:

- Марченко Сергій Вікторович (останнє

відоме місце проживання: 92100, Луган-

ська обл., Троїцький р-н, смт Троїцьке,

пров. Сонячний, буд. 20) на 11 годину 00

хвилин 22.12.2015 р. для участі у розгляді

справи № 433/2133/15-ц по суті за позо-

вом ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Суддя Суський О. І.

Куйбишевський районний суд Запо-
різької області викликає відповідачів
Жукова Сергія Вікторовича, 25 травня
1985 р.н., та Жукову Лінару Шаміліївну,
11 травня 1985 р.н., в судове засідання,
яке призначене о 12 год. 00 хв. 17 грудня
2015 року для розгляду цивільної справи
№319/1653/15-ц за позовом ПАТ «Уні-
версал банк» до Жукова С. В. та Жукової
Л. Ш. про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: 71001, Запорізька область,
смт. Куйбишеве, вул. Леніна, 26 а (суддя 
Р. С. Солодовніков). Копію позову та до-
даних матеріалів можна отримати в суді
за вищевказаною адресою або
E-court.mail.gov.ua  

Куйбишевський районний суд Запорізь-
кої області викликає відповідачів Ахмет-
шина Ріната Нуріслановича, 06.01.1980
року народження, та Ахметшина Нуріслана
Сайдахметовича в судове засідання, яке
призначене о 10 год. 30 хв. 17 грудня 2015
року, для розгляду цивільної справи 
№ 319/1613/14-ц за позовом ПАТ «КРЕДО-
БАНК» до Ахметшина Р.Н., Ахметшина Н. С.
про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться за адресою:
71001, Запорізька область, смт Куйбишеве,
вул. Леніна, 26-А (суддя Р. С. Солодовні-
ков). Копію позову та доданих матеріалів
можна отримати в суді за вищевказаною
адресою або через «Електронний суд» 
е-соurt.mail.gov.ua.
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ТЕМПЕрAТУрA ПO OбЛAСТяХ УКрAїНИ
НA 13 ГрУДНя

Oбласть Нiч         День
Київська +2    -3         0    +5
Житомирська +2    -3         0    +5
Чернігівська +2    -3         0    +5
Сумська +2    -3         0    +5
Закарпатська +2    -3      +1    +6
Рівненська -2   +3         0    +5
Львівська -2   +3         0    +5
Івано-Франківська +2    -3         0    +5
Волинська -2   +3         0    +5
Хмельницька +2    -3         0    +5
Чернівецька +1    -4         0    +5
Тернопільська +2    -3         0    +5
Вінницька +2    -3         0    +5

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3        0    +5
Кіровоградська -2     +3      +1    +6
Полтавська +2      -3        0    +5
Дніпропетровська -2     +3      +1    +6
Одеська -2     +3      +2    +7
Миколаївська -2     +3      +1    +6
Херсонська -2     +3      +1    +6
Запорізька -2     +3      +2    +7
Харківська +2      -3        0    +5
Донецька +2      -3        0    +5
Луганська +2      -3        0    +5
Крим -1     +4      +4    +9
Київ -1     +1      +1    +3

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Миколайчики 
для бійців АТО

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ. Ось-ось стиха-потай загляне в
наші оселі великий дарувальник Св. Миколай. Під подушку
того ранку загляне не лише малеча, адже отримувати пре-
зенти дорослі люблять не менше. Проте через російську аг-
ресію чимало наших воїнів змушені будуть у чудовий день
дарунків бути на бойових позиціях, у бліндажах. Тернопіль-
ські діти вирішили додати оборонцям української землі трохи
святковості та тепла своїми пакунками. Хлопчики й дівчатка
активно долучилися до акції «Гостинець для воїна», яку зор-
ганізував у файному місті Логістичний центр допомоги бій-
цям АТО. 

Волонтер цього центру Ольга раківська каже, що перед -
останній день оголошеного доброчинного заходу був надто
насичений. Зі своїми подарунками навідалися учні, зокрема
тернопільських шкіл №13 і 17. Часто тут бувають й вихованці
спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату для дітей
зі зниженим слухом. Тож напередодні свята Св. Миколая во-
ни знову завітали з гостинцями для воїнів. Привозили дарун-
ки для воїнів і дітки з різних районів області. були й такі шко-
лярі, які індивідуально зладнали пакунки. 

Треба зазначити, що в пакунки діти клали не лише власні
малюнки, листи, побажання, солодощі. Подбали також про
теплі рукавиці, шкарпетки, шапки, засоби особистої гігієни,
інші речі першої необхідності, а також каву, чай. Свою посил-
ку, як правило, перев’язали подарунковою стрічечкою. Дехто
підготував адресний пакунок, бо в зоні АТО служить зараз
або батько, або хтось з рідні, близьких чи знайомих.

Тим часом до дитячих пакунків долучать свої дарунки й во-
лонтери Логістичного центру. Передусім з медового тіста во-
ни напекли миколайчиків, а відтак упродовж дня та ночі роз-
мальовували їх. Крім святкових дарунків, до українських вої-
нів на буремний Донбас тернополяни доправлять також тер-
мобілизну,  прогумовані костюми, дощовики, генератори, ліх-
тарики, бензопили, інструменти для ремонту техніки, інше.
Також продукти харчування, серед яких зокрема улюблені
солдатські вареники від громадської спільноти «бункер-С» з
Тернополя. Готуватимуть відтепер на військових позиціях чаї
з м’яти, ромашки, липи, про які потурбувалися добрі люди з
міста над Серетом. Обов’язки великого дарувальника від Ло-
гістичного центру виконуватимуть волонтери Тарас Герман і
богдан Кіндій. 
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ПОВЕРНЕННЯ «ДІДУСЯ». 10 грудня
1925 року у свій перший рейс по Києву
вирушили не бачені раніше містянами
транспортні засоби — автобуси. Спершу
їх було лише два, проте яких! Першовід-
кривачами автобусного сполучення в міс-
ті стали німецькі Daimler-Mercedes. Всього
ж за контрактом Київ закупив тоді 10 та-
ких автобусів. Перший маршрут пролягав
від площі Інтернаціоналу до вулиці Леоні-
да П’ятакова (тобто від сучасної Європей-
ської площі до вулиці Саксаганського). 

Днями у Києві відбулося урочисте спец-
погашення поштової марки «Київському
автобусу — 90 років». Поглянути на це
дійство прибув, хоч і на лафеті, не «ні-
мець», а інший ветеран перевезень —
ЗіС.   

На Майдані Незалежності перед будів-
лею Головпоштамту генеральний дирек-
тор КП «Київпастранс» Сергій Майзель та
виконуючий обов’язки директора Київ-
ської міської дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Олександр Зубик погасили чергову марку
із серії «Міський транспорт», надруковану
за проектом «Власна марка». Чергову, бо
у липні цього року завдяки спільній робо-
ті Укрпошти та Київпастрансу вже поба-
чили світ яскраві поштові марки із серії
«Міський транспорт»: «Київський трам-
вай» та «Київський фунікулер», а на по-
чатку листопада введено в обіг поштову
марку з цієї серії —  «Київський тролей-
бус».

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Дніпропетровцям вдало-
ся поставити ефектну

крапку у своїх виступах у
цьогорічному розіграші Лі-
ги Європи. В завершально-
му турі групового турніру
команда Мирона Маркеви-
ча вдома розгромила нор-
везький «Русенборг», за-
бивши у ворота суперників
три «сухі» м’ячі, повідомляє
офіційний сайт ФФУ. 

Дніпропетровці, які ще
півроку тому крокували
переможним маршем по
Старому Світу, опинилися
у скрутній ситуації. До неї
потрапляють більшість
клубів, що не мають мож-
ливості тримати планку
після того, як вдалося діс-
тати зірку з неба. Минуло-
го сезону український
клуб став відкриттям у по-
зитивному сенсі, а за пів-
року фіналіст Ліги Європи
перед рідними трибунами
мав прощатися з єврокуб-
ками.

«Дніпро», втративши
влітку багатьох ключових
виконавців, уже давно не
схожий сам на себе. До гри
з «Русенборгом» дніпро-
петровці зазнали три по-
разки поспіль в офіційних
матчах, а в Лізі Європи
клуб узагалі тільки раз до-
сяг успіху на полі —в гос-
тях із норвежцями.

Початок зустрічі справ-
ляв враження, що страж-
дання «Дніпра» продов-
жаться і в останньому мат-
чі команди перед відпус-
ткою. Принаймні все  зу-
мовлювало це: в атаці наша
команда не здатна була ди-
вувати суперників яскра-
вою грою вже не один матч,
а захист за першої ж наго-
ди припускався дитячих
помилок. Саме так можна
охарактеризувати дії Гує в
єдиноборстві із Седерлун-
дом на 11-й хвилині пер-
шого тайму. Зрештою —
призначено пенальті, яке
могло стати передвісником
чергової трагедії. Добре,
що на удар Хелланда зреа-
гував Бойко, якому вже не
вперше доводиться ряту-
вати своїх партнерів у ви-
рішальний момент.

Сейв воротаря «Дніпра»
з 11-метрової позначки
струсонув команду, яка,
схоже, зрозуміла, що цей
календарний рік потрібно
завершувати на мажорній
ноті. Руїс і Матос зіграли у
кращих традиціях Коноп-
лянки, змістившись із ліво-
го флангу в центр, але гол-
кіпер «Русенборга» Гансен
впорався з обома ударами
господарів поля.

Уболівальники таки до-
чекалися гольових атак від
своїх улюбленців, вирі-
шальну роль у яких відіг-
рав Матеус. На 35-й хви-

лині Гама передачею ни-
зом знайшов у штрафному
майданчику бразильця,
який обіграв Шелвіка, і за-
котив м’яч у сітку.

Впіймавши кураж, «Дніп -
ро» вже не давав змоги су-
перникам відійти від нок-
дауну після перерви. Руїс
та Матеус лідирували під
час створення комбінацій
на чужій половині поля, а
на 60-й хвилині бразиль-
ський нападник майстерно
оформив дубль. Наприкін-
ці зустрічі свій шанс реа-
лізував Шахов, який зав-
дав потужного удару по
воротах. М’яч від рук гол-
кіпера залетів у сітку.

Головний тренер «Дніп-
ра» Мирон Маркевич після
перемоги над «Русенбор-
гом» заявив, що йде у від-
пустку з хорошим настро-
єм, президент клубу Ігор
Коломойський пообіцяв
зайнятися командою.

— Іду у відпустку з гар-
ним настроєм — адже ви-
грали 3:0. Знаєте, говорив з
генеральним директором, і
він мене запевнив, що по
закінченні другого кола
президент докладе зусиль,
щоб зробити хорошу по-
тужну команду. Я сприй-
няв ці слова як добрий
знак, від чого настрій і по-
ліпшився», — відверто зіз-
нався, а, може, зробив удар
на випередження, Мирон
Маркевич.

Також головний тренер
«Дніпра»  розповів, що обіг-
рати «Русенборг» вдалося
багато в чому завдяки появі
на полі Шахова: «Один
футболіст розв’язує багато
проблем для тренера. Є
перший пас від Чигрин-
ського, а головне — людина
в центрі поля приймає м’яч
і продовжує атаку. Можли-
во, вболівальникам це не
помітно, а для мене як для
тренера це дуже важливо.
Крім того, Бойко сьогодні
виручив на перших хвили-
нах. Було видно команду на
полі: ніхто не нив, не ухи-
лявся від чорнової роботи,
тому такий результат».

У зимове міжсезоння, за
словами Мирона Маркеви-
ча, команду, ймовірно, по-
кине Дуглас: «Поки один
Дуглас заявив про бажання
покинути команду. Є конк-
ретна пропозиція від «Бе-
шикташа», але це не моя
компетенція. Якщо Дуглас
хоче йти, значить, потрібно
шукати йому заміну».

Тож побажаємо «Дніпру»
успіху в пошуках окремих
виконавців і поверненні
власного обличчя. 

«Дніпро» грюкнув дверима
перед відпусткою 
ЄВРОКУБКИ. Міжсезоння команда обіцяє використати 
на розбудову

ТАБЛО «УК»
Ліга Європи. Група G
6-й тур
Дніпро — Русенборг —  3:0
Голи: Матеус (35, 60), Шахов (79)


