
4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 4 6

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 25 лютого 2016 року
USD 2721.8630   EUR 2988.8778      RUB 3.5630     /    AU 340437.01      AG 4169.89      PT 252861.07     PD 135548.78

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА П’ЯТНИЦЯ, 26 ЛЮТОГО 2016 РОКУ №38 (5658)
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ДОКУМЕНТИ

Постанова НКРЕКП «Про затвердження ставок
плати за стандартне приєднання
електроустановок для Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя 
на 2016 рік»

ЦИФРА ДНЯ

Цукрову галузь очікує
додаткова дерегуляція

МЕТА. Уряд на черговому засіданні затвердив законопроект
із дерегуляції цукрової галузі. Інструменти регулювання в ній,
які були передбачені законом про державне регулювання ви-
робництва і реалізації цукру, стали неефективними в застосу-
ванні і втратили актуальність. Свідчать про це значні щорічні
коливання цін, дефіцит або профіцит цукру на внутрішньому
ринку. Мінагрополітики ініціювало його скасування, повідом-
ляють у відомстві.

«Ми продовжуємо дерегуляцію аграрного сектору, зокре-
ма бурякоцукрової галузі. Запропонований Мінагрополітики
та підтриманий урядом новий законопроект забезпечує по-
дальший розвиток бурякоцукрової галузі на ринкових заса-
дах і в умовах вільної конкуренції. При цьому внутрішній
ринок і український виробник захищені 50-відсотковим ввіз-
ним митом. Це черговий крок з дерегуляції», — конкретизу-
вав питання міністр аграрної політики та продовольства
Олексій Павленко.

ЦИТАТА ДНЯ

Лінас Лінкявичус:
«Як можна проводити

вибори на Донбасі,
якщо там навіть

немає будь-якої
ознаки

присутності
України? 

В жодному разі».
Міністр закордонних справ Литви про безпекову
складову мінських угод 

16,2%
становила частка державного сектору 

в економіці України за підсумками
9 місяців 2015 року 
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3
НА ЧАСІ

Депутати пропонують
відкласти початок
роботи Державного
бюро розслідувань

Валютна іпотека: 
крапку ще не поставлено

ФІНАНСИ. Юристи зазначають, що новий законопроект 
про реструктуризацію валютних кредитів, який невдовзі
поставлять на голосування у парламенті, загалом
непоганий. Проте позичальники так не вважають

Як здолати травму війни 
ГОСТРО. Людей, котрі потребують допомоги психолога, треба відстежувати 
на рівні сімейного лікаря

Тетяна МОІСЕЄВА,
«Урядовий кур’єр»

Війна — явище, що існує поза
межами людського розуміння:

для психіки не природне вбивство
однієї людини іншою. Події, в яких

ми живемо протягом останніх
двох років, лишаючи шрами на
душі, зумовлюють високий рівень
тривожності й недовіри, відчуття,
що всі ми перебуваємо на якомусь
зламі, спричиняють мобілізацію й
одночасне виснаження. 

«Стрес війни — це нормальна
людська реакція на ненормальні
події. Cоціум зав’яз у невизначе-
ності. Питань без відповідей
більш ніж досить: куди ми йде-
мо? Коли закінчиться війна?
Скільки людей ще загине? В

яких кордонах існуватиме дер-
жава? Насправді ніхто не знає,
що стоїть за мінськими домовле-
ностями. Якщо хтось їх і комен-
тує, то це не більше ніж
політичний піар. Тому я сам так
роблю й закликаю своїх пацієн-

тів: не дивіться телевізор. Я не
представник соціального нігіліз-
му — «ніколи нічому не вірю»,
але передовсім не довіряю
тому, що мені намагаються
вкласти в голову за допо-
могою мас-медіа. 4
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документи

- «Підозрюваний Ковальчук Андрій Сергійович, що проживає за адресою: м. Джанкой, АР Крим, вул. Московська, в/ч 2215,
відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гар-
нізону за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42015020420000195 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК
України»;

- «Підозрюваний Новіков Андрій Вікторович, що проживає за адресою:, м. Джанкой, АР Крим, вул. Московська, 186, кв. 27,
відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гар-
нізону за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42015020420000197 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК
України»;

- «Підозрюваний Савенко Геннадій Олександрович, що проживає за адресою: м. Джанкой, АР Крим, вул. Московська, в/ч А2306,
відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гар-
нізону за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій, у кри-
мінальному провадженні № 42015020420000199 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК
України»;

- «Підозрюваний Сіденко Ігор Іванович, що проживає за адресою: м. Джанкой, АР Крим, вул. Московська, 186, кв. 21, відповідно
до вимог статей 133; 135 КПК України. Вам необхідно з’явитися 29.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону за
адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61 -23-57), для проведення процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42015020420000200 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України»;

- «Підозрюваний Часовськіх Євген Вікторович, що проживає за адресою: м. Джанкой, АР Крим, вул. Московська, 186, кв. 54,
відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гар-
нізону за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кримі-
нальному провадженні № 42015020420000201 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК
України»;

- «Підозрюваний Просвірін Андрій Олександрович, що проживає за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв Сталінграда, 11, гур-
тожиток, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.02.2016 до військової прокуратури Він-
ницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних
дій у кримінальному провадженні № 42015020420000198 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.
408 КК України»;

- «Підозрюваний Волошко Віктор Вікторович, що проживає за адресою: смт Красногвардійське, АР Крим, вул. 50 років Жовтня,
21, кв. 17, відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.02.2016 до військової прокуратури Він-
ницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних
дій у кримінальному провадженні № 42015020420000193 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст.
408 КК України»;

- «Підозрюваний Каширін Аллік Вікторович, що проживає за адресою: м. Джанкой, АР Крим, вул. Нестерова, 29, кв. 44, відпо-
відно до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону
за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42015020420000194 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України»;

- «Підозрюваний Задорожний Микола Михайлович, що проживає за адресою: м. Феодосія, АР Крим, вул. Федька, 38, відповідно
до вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 29.02.2016 до військової прокуратури Вінницького гарнізону за
адресою; м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 105 (телефон: 0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42016020420000019 за підозрою Вас у вчиненні злочинів, пеоедбачених ч. 1 ст. 111 КК України».

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» iнформує
про введення з 01.03.2016 р.  єдиних роздрібних тарифів на електроенергію відповідно до постанови
НКРЕКП № 233 від  25.02.2016 р. для території України, на якій органи державної влади здійснюють
свої повноваження відповідно до постанови КМУ № 263 від  07.05.2015 р. та розпорядження КМУ  

№ 1085 від 07.11.2014 р. (із змінами)

Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» на всі операції з продажу електроенергії
встановлюється ПДВ у розмірі 20 %.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Павлюк Ольги Анатоліївни до Па-
влюк Анатолія Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі - Павлюк Анатолій Анатолійович,
фактичне місце його проживання та реєстрації не відоме,
викликається на 08:00 год. на 02.03.2016 року до Крама-
торського міського суду зал № 22/3 для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Михальченко А.О.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позо-
вом Єфанової Олени Валеріївни до Єфанова Валерія Олексійовича
(треті особи - Перша Краматорська державна нотаріальна контора,
Літвіненко Дмитро Андрійович) про визнання недійсним свідоцтва
про право на спадщину, вселення до квартири. Відповідач у справі:
Єфанов Валерій Олексійович, 1965 року народження, зареєстрова-
ний у м. Краматорську по вул. Паркова, 38-16, фактичне місце про-
живання якого не відомо, а також третя особа: Літвіненко Дмитро
Андрійович, 1990 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання якого: м. Краматорськ, вул. Паркова, 38-16, викликаються на
02.03.2016 року о 13:00 год. до суду, зала судових засідань № 11/3,
для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення проти позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач та третя особа повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя Марченко Л.М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Щипіциної Олени Вікторівни до
Щипіцина Данила Андрійовича про визнання таким, що
втратив право користування житлом. Відповідач у справі:
Щипіцин Данило Андрійович, 1995 року народження, за-
реєстрований по вул. Бєляєва, 103 у м. Краматорську,
фактичне місце проживання якого не відомо, виклика-
ється на 02.03.2016 року о 09:20 годині до суду, зал судо-
вих засідань № 11/3, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутності.

Суддя Марченко Л.M.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, б. 231) розглядає цивільну
справу № 264/745/16-ц, провадження № 2/264/793/2016 за позовом
Павленко Лідії Панасівни до Єсаулкова Василя Ігоровича, третя
особа Єсаулкова Наталя Володимирівна, про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі Єсаулков Василь Ігорович, останнє відоме
місце проживання: м. Маріуполь, пров. Ключовий, 3-В, виклика-
ється о 14:45 год. 02 березня 2016 року та об 11:00 год. 09 березня
2016 року до суду, кабінет № 14, 15 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 на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О.О. Хараджа

Іллічівський районний суд М. Маріуполя Донецької області
(87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, б. 231) розглядає цивільну
справу № 264/694/16-ц, провадження № 2/264/777/2016 за по-
зовом Ашла Володимира Георгійовича до Білоцерковець Павла
Васильовича про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

Відповідач по справі Білоцерковець Павло Васильович, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Маріуполь, вул. Червоноар-
мійська, 20, викликається о 14:50 год. 02 березня 2016 року та
об 11:10 год. 09 березня 2016 року до суду, кабінет № 14, 15 для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О.О. Хараджа

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500 м.
Артемівськ, Донецька область вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Ільгової Марії Юріївни до Єна Миколи Ігоро-
вича, третя особа - Служба у справах дітей управління молодіжної
політики та у справах дітей Артемівської міської ради про позбав-
лення батьківських прав.

Відповідач по справі Єна Микола Ігорович, 09.03.1988 року на-
родження, який мешкає за адресою, вказаною в позові: м. Арте-
мівськ, Донецька область, вул. Бахмутська, 89, викликається на
09:00 год. 02 березня 2016 року до суду: м. Артемівськ, вул. Ар-
тема, 5, кім. 302, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Фролова Н.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Крикунова Дмитра Олександро-
вича до Крикунової Марини Миколаївни про розірвання
шлюбу.

Відповідач у справі Крикунова Марина Миколаївна, ос-
таннє місце реєстрації - Донецька область, м. Єнакієве, п.
Карла Маркса, вул. Підлісна, 6/12 викликасгься на
01.03.2016 року на 11:30 год. до суду, каб. № 213 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 розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л.І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає ци-
вільну справу № 219/1155/16-ц; 2/219/1233/2016 за позовною
заявою Лабунської Тетяни Олександрівни до Єнакіївської мі-
ської ради Донецької області про визначення додаткового
строку для прийняття спадщини.

Відповідач по справі Єнакіївська міська рада (остання відома
суду юридична реєстрація: Донецька область, м. Єнакієве, пл.
Леніна, буд. 7) викликається 02 березня 2016 року на 09:30 год.
до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Конопленко О.С.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. № 74
Київ

Про внесення змін до Порядку використання
коштів державного бюджету для виконання
програм, пов’язаних із соціальним захистом

громадян, які  постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до Порядку використання коштів державного бюджету для вико-

нання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 вересня 2005 р. № 936 (Офіційний вісник України,
2005 р., № 38, ст. 2372; 2006 р., № 31, ст. 2233; 2007 р., № 12, ст. 429; 2008 р.,
№ 21, ст. 588; 2011 р., № 71, ст. 2684; 2012 р., № 7, ст. 249, № 99, ст. 4015;
2013 р., № 36, ст. 1270; 2015 р., № 3, ст. 56), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 лютого 2016 р. № 74

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів державного бюджету 
для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян,

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
1. Абзаци перший і другий пункту 131 викласти в такій редакції:
«131. Головний розпорядник бюджетних коштів проводить розподіл бюд-

жетних коштів, передбачених для відшкодування витрат із безоплатного хар-
чування потерпілих дітей відповідно до пункту 11 частини першої та частини
третьої статті 30 Закону, між структурними підрозділами з питань соціального
захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій, що прово-
дять відповідний розподіл коштів між структурними підрозділами з питань
соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадмініс-
трацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад відповідно до чи-
сельності потерпілих дітей.

Відшкодування витрат організаторам харчування за фактично надані по-
слуги проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту
населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих ор-
ганів міських, районних у містах рад на підставі актів про виконані роботи.
Зазначені акти складаються організаторами харчування, погоджуються з ке-
рівниками навчальних закладів, засвідчуються підписом керівника, скріпле-
ним печаткою структурного підрозділу з питань освіти районних, районних у
м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах
рад за місцем розташування таких закладів, згідно з договорами про заку-

півлю та разом із зведеним реєстром видатків подаються визначеному в до-
говорі структурному підрозділу з питань соціального захисту населення рай-
онних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських,
районних у містах рад протягом п’яти днів після закінчення місяця, в якому
надано послуги.».

2. Абзац третій пункту 15 викласти в такій редакції:
«Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних,

районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних
у містах рад щомісяця до 15 числа місяця подають структурним підрозділам
з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держад-
міністрацій звіт про використання бюджетних коштів, передбачених для від-
шкодування витрат з безоплатного харчування потерпілих дітей. Зведений
звіт структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних,
Київської міської держадміністрацій подають щомісяця до 20 числа Мінсоц-
політики.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. № 93
Київ

Про бланки ліцензії єдиного зразка 
для певних видів господарської діяльності 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що наявний залишок бланків ліцензії єдиного зразка для

певних видів господарської діяльності постачається, зберігається, облікову-
ється та знищується у порядку, встановленому законодавством, та викорис-
товується у повному обсязі.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2016 р. № 93

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 р. № 1719
«Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської
діяльності» (Офіційний вісник України, 2000 р., № 47, ст. 2035).

2. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з пи-
тань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. № 86
(Офіційний вісник України, 2011 р., № 10, ст. 463).

3. Пункт 31 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. 
№ 955 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 101).

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. № 88
Київ

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р.

№ 340 і від 20 травня 2009 р. № 487
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 «Про

затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску гро-
мадян до керування транспортними засобами» (ЗП України, 1993 р., № 10, ст.
211; Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1311; 2011 р., № 67, ст. 2583;
2012 р., № 26, ст. 993; 2013 р., № 68, ст. 2491; 2015 р., № 90, ст. 3041) і від 20
травня 2009 р. № 487 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів» (Офіційний вісник України,
2009 р., № 37, ст. 1258, № 101, ст. 3521; 2013 р., № 68, ст. 2491; 2016 р., № 3, ст.
171) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2016 р. № 88

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 8 травня 1993 р. № 340 і від 20 травня 2009 р. № 487
1. У Положенні про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до

керування транспортними засобами, затвердженому постановою Кабінету Мініс-
трів України від 8 травня 1993 р. № 340:

1) друге речення пункту 15 викласти в такій редакції: «Заклади з підготовки
водіїв зобов’язані до початку занять зареєструвати в сервісному центрі МВС кожну
групу.»;

2) абзац шостий пункту 28 виключити.
2. У Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транс-

портних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20
травня 2009 р. № 487:

1) абзац п’ятий пункту 6 викласти в такій редакції:
«одну кольорову фотокартку розміром 3,5 х 4,5 см.»;
2) у пункті 16:
в абзаці другому слова «в подорожніх листах і» виключити;
в абзаці третьому слово «, листа» виключити;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«Після закінчення підготовки журнал, книжки та свідоцтва, які заповнені за

зразком згідно з додатком до Положення про порядок видачі посвідчень водія
та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 (ЗП України,
1993 р., № 10, ст. 211; Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1311), пода-
ються відповідному підрозділу територіального органу з надання сервісних по-
слуг МВС для перевірки їх відповідності.».

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Добрянського Олександра Сергійовича з роз-
гляду цивільної справи № 274/5326/15-ц за позовом Добрянської Олени
Анатоліївни до Добрянського Олександра Сергійовича про розірвання
шлюбу, стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бердичівського міськрайон-
ного суду Житомирської області за адресою: Житомирська обл., м. Берди-
чів, вул. Житомирська, 30-А, о 09.30 год. 11.03.2016 р.

У разі неявки в судове засідання відповідача Добрянського Олександра
Сергійовича судовий розгляд буде проведено у його відсутності.

Суддя І. Ю. Хуторна

Блохін Максим Анатолійович, зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.
Харківське шосе, 21/6, кв. 78, викликається як відповідач Дарницьким ра -
йонним судом м. Києва в судове засідання, яке відбудеться 18 березня 2016
року о 14 год. 30 хв. по цивільній справі за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та
кредит» до Блохіна Максима Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Леонтюк Л.К. у при-
міщенні Дарницького районного суду м. Києва за адресою: 02099, м. Київ,
вул. Севастопольська, 14, каб. 4, зал 5. У разі неявки відповідача в судове
засідання, справа буде розглянута у його відсутності з урахуванням наявних
у ній доказів.

Суддя Л. К. Леонтюк

Втрачені 
реєстраційні документи
на сільськогосподарську 

техніку, що належить 
ТОВ «Райффайзен 

Лізинг Аваль», а саме: 
свідоцтв про реєстрацію:

ЕА047171, EA065654, 
вважати недійсними.

Втрачений Судновий білет

№147 на судно під бортовим 

номером УКА-1383, 

виданий на ім’я 

Айзенштадта Юхима 

Самуіловича, 

вважати недійсним.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франків-
ської області повідомляє, що 18 березня 2016 року
о 09 годині 15 хвилин у приміщенні Івано-Франків-
ського міського суду Івано-Франківської області за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська,
11, перший поверх, зал № 9, розглядатиметься ци-
вільна справа за позовом Приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Український стра-
ховий стандарт» до Савіцького Ігоря Васильовича
про стягнення страхового відшкодування в порядку
регресу. У судове засідання викликається відповідач
Савіцький Ігор Васильович.

У разі неявки відповідача справа розглядати-
меться за його відсутності.

Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зо-
бов’язані повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя Мелещенко Л. В.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Жито-
мирської області викликає Сегал Шломо, останнє
місце проживання: Житомирська область, м. Ново -
град-Волинський, вул. Шевченка, буд. № 5, кв. 13,
як відповідача по цивільній справі за позовом Цу-
ренко Олени Геннадіївни до Сегал Шломо про по-
збавлення батьківських прав.

Судові засідання відбудуться 09.03.2016 року о 09
год. 30 хв., 04.04.2016 року о 10 год. у залі судових
засідань № 6 в приміщенні Новоград-Волинського
міськрайонного суду Житомирської області за адре-
сою: Житомирська область, м. Новоград-Волин-
ський, вул. І. Франка, 31.

У випадку неявки відповідача в судові засідання
справу буде розглянуто за його відсутності на під-
ставі наявних у ній доказів із постановленням заоч-
ного рішення.

Суддя А. В. Помогаєв

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/812/15-ц за позовом ТОВ
«Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до Буряка Р. І., третя
особа — ТОВ Фірма «Колбіко» про стягнення заборгованості
за кредитним договором та договорами поруки.

Відповідач у справі - Буряк Роман Іванович, 08.07.1965
р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Макіївка
Донецької області, вул. Панченка, буд. 41-Б; третя особа -
ТОВ Фірма «Колбіко», код ЄДРПОУ 24658276, м. Макіївка
Донецької області, вул. Лебедєва, 78, викликаються до суду
на 9 березня 2016 року о 08.30 годині, каб. № 15, для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачу, третій особі пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач, третя особа повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/310/16-ц за позовом
ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» в особі Конотоп-
ського регіонального відділення до Степанцової Т. В., Сте-
панцова Ю. Е. про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачі у справі - Степанцова Тетяна Вікторівна,
28.12.1983 р.н., останнє відоме місце проживання якої: 
м. Дебальцеве Донецької області, м-н Восточний, буд. 14,
кв. 30; Степанцов Юрій Едуардович, 19.09.1984 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: м. Дебальцеве Донецької
області, вул. Станкевського, буд. 153, викликаються до суду
на 4 березня 2016 року о 08.00 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 розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідачів: Міщенка Сергія Володимировича
(91006, м. Луганськ, кв. Южний, б. 4, кв. 103) та Міщенко Наталію
Володимирівну (91019, м. Луганськ, пров. 1-й Кірпічний, б. 22-А) по
цивільній справі №409/27/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» про
стягнення заборгованості по кредиту.

Судове засідання відбудеться 18.03.2016 року (резервна дата
22.03.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідачів: Марініна Андрія Олександровича та Ма-
рініну Антоніну Володимирівну (92016, Луганська обл., Лутугинський
р-н, смт Білоріченський, вул. Жовтнева, б. 21, кв. 41) по цивільній
справі №409/29/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» про стяг-
нення заборгованості по кредиту.

Судове засідання відбудеться 18.03.2016 року (резервна дата
22.03.2016 р.) о 10.00 годині в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 2 березня 2016 року о 08.30
год. за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова,
157, корп. 2, каб. 24, за заявою ПАТ «Банк «Фінанси
та кредит» про відновлення втраченого провадження
по цивільній справі № 270/5817/13-ц за позовом AT
«Банк «Фінанси та Кредит» до Озерова Олександра
Андрійовича про стягнення заборгованості, як відпо-
відача: Озерова Олександра Андрійовича, останнє
місце проживання: Донецька обл., м. Макіївка, вул.
Ольховська, 1/53.

Відповідачу Озерову Олександру Андрійовичу про-
понується подати свої заперечення проти заяви та до-
кази. У випадку неприбуття на розгляд справи
відповідач повинен повідомити суду причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності. У
випадку неможливості явки відповідача в судове за-
сідання, необхідно надіслати до суду заяву про роз-
гляд справи за його відсутності та зазначити,
заперечує чи не заперечує відповідач проти задово-
лення заявлених вимог (до заяви необхідно додати
копію паспорта).

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/245/16-ц за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Шмельова Володимира Миколайовича
та Шмельової Валентини Олексіївни про стягнення
кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14.03.2016 року
о 13.00 год. (резервна дата на 17.03.2016 року о
13.00 год.) у залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Шмельов Володимир Миколайо-
вич, останнє місце реєстрації: кв. Южний, буд.
10/а, кв. 57, м. Луганськ.

Викликається Шмельова Валентина Олексіївна,
останнє місце реєстрації: кв. Южний, буд. 10/а, кв.
57, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідачів справу буде роз-
глянуто за їхньої відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Полєно B. C.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу
№219/10776/2015-ц за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Колода Людмили Андріївни, Дубіни Ми-
коли Миколайовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідачі по справі викликаються до суду
(Донецька область, м. Бaхмут, вул. Mиpу, 5, каб.
201), для участі в розгляді справи по суті на 09.30
годину 10 березня 2016 року: Колода Людмила
Андріївна, 26.03.1956 р.н., мешкає: м. Вуглегірськ
Донецької області, вул. Совхозна, 5, Дубіна Ми-
кола Миколайович, 30.07.1975 р.н., мешкає: м.
Єнакієве, вул. Марченка, 5-12.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачів, вони повинні повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їхню відсутність.

Суддя Воробйова І. В.

Лановецький районний суд Тернопільської об-
ласті викликає Рудніцького Артема Вікторовича, ос-
таннє відоме місце реєстрації: м. Ланівці, вул.
Заводська, 2, як відповідача у цивільній справі за по-
зовом Рудніцької Оксани Федорівни про стягнення
аліментів на утримання неповнолітніх дітей на 2 бе-
резня 2016 року о 10 год. 00 хв. у судове засідання,
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: вул.
Шкільна, 7, м. Ланівці Тернопільської області.

Лановецький районний суд Тернопільської об-
ласті пропонує відповідачу надати всі наявні у нього
докази на заперечення проти позову.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутності. Про причини неявки Рудніцький
Артем Вікторович повинен повідомити суд.

Суддя М. З. Сенюх

Апеляційний суд Дніпропетровської області пові-
домляє відповідача Лобанова Олексія Володимиро-
вича, 16.04.1977 р.н., що цивільна справа за
апеляційною скаргою Публічного акціонерного то-
вариства акціонерний банк «Укргазбанк» на рішення
Павлоградського міськрайонного суду Дніпропет-
ровської області від 2 жовтня 2015 року по справі за
позовом Публічного акціонерного товариства акціо-
нерний банк «Укргазбанк» до Лобанова Олексія Во-
лодимировича, Стрельцова Ігоря Геннадійовича,
Волошиної Тетяни Валентинівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, призначена
до розгляду в Апеляційному суді Дніпропетровської
області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на
12 годину 00 хвилин 16 березня 2016 року.

У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя С. П. Котушенко

Миргородський міськрайонний суд Полтавської
області викликає Радька Романа Анатолійовича (ос-
таннє відоме місце проживання: вул. Сластьона, 44,
м. Миргород Полтавської області) як відповідача в
судове засідання по цивільній справі
№2/541/206/2016 за позовом Боднара Вячеслава
Анатолійовича до Радька Романа Анатолійовича про
стягнення коштів за договором позики.

Судове засідання відбудеться 11 березня 2016
року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за ад-
ресою: вул. Гоголя, 133, м. Миргород Полтавської об-
ласті, головуючий суддя Андрущенко-Луценко С. В.

Явка відповідача Радька Р. А. до суду обов’язкова.
В разі неявки, справу буде розглянуто за вашої від-
сутності.

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

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Шадури Володимира Анатолі-
йовича до Шарапанівської Тетяни Іванівни, яка діє в
інтересах Шадури Романа Юрійовича за участю третьої
особи: Органу опіки та піклування Дніпровської районної
в м. Києві державної адміністрації, про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Відповідач у справі: Шарапанівська Тетяна Іванівна,
останнє відоме місце проживання якої: вул. Алішера
Навої, 76, кв. 34, м. Київ, 02125, викликається на 13
квітня 2016 року о 12.00 год. до суду (02105, м. Київ,
вул. О. Кошиця, 5, каб. 109), для участі у розгляді справи
по суті.

Шарапанівській Тетяні Іванівні пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття вона повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Н. Є. Арапіна

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає в якості відповідачів за позовами ПАТ КБ
«Приватбанк» м. Дніпропетровськ про стягнення за-
боргованості у судові засідання, які відбудуться: 

14 березня 2016 року о:
- 16-30 год. Баєва Сергія Вікторовича (місце реєс-

трації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Хі-
міків, 9/1)(цивільна справа №428/10814/15-ц); 

- 16-45 год. Уварова Віталія Вікторовича (місце ре-
єстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, ш.
Будівельників, 7/27), Єрмоленка Ігоря Андрійовича
(місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, ш. Будівельників, 7/27) (цивільна справа
№428/9359/15-ц). 

Суддя І. О. Юзефович

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів: Лактіонову Ірину Михайлівну,
Лактіонова Романа Юрійовича в судове засідання
для розгляду цивільної справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Комерційний банк
«Експобанк» до Лактіонової Ірини Михайлівни, Лак-
тіонова Романа Юрійовича про солідарне стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області
01.04.2016 о 15.30 год. за адресою: смт Марківка,
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя А. П. Чернік

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа №310/10974/15-ц за позо-
вом Крота Олексія Васильовича до Скрипачука Ростис-
лава Юрійовича, третя особа: приватний нотаріус
Дніпропетровського міського нотаріального округу Фаст
Ліля Дмитрівна, про визнання недійсним договору ку-
півлі-продажу, скасування реєстрації права власності та
визнання права власності.

Розгляд справи призначено на 15.03.2016 р. о 09 го-
дині 30 хвилин у приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел.
(06153) 3-55-31.

Суд викликає Скрипачука Ростислава Юрійовича як
відповідача.

Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за наявними мате-
ріалами.

Новозаводський районний суд м. Чернігова повідомляє, що
відкритий розгляд справи за позовом Белова Сергія Валері-
йовича до Шишкіна Дмитра Анатолійовича про відшкодування
збитків, заподіяних внаслідок дорожньо-транспортної при-
годи, призначено на 11 березня 2016 року об 11 год. 20 хв. під
головуванням судді Деркач О. Г. у приміщенні суду за адресою:
м. Чернігів, вул. Мстиславська, 17, каб. 15 - для участі в справі
як третя особа викликається представник Приватного акціо-
нерного товариства «Міська страхова компанія» (місцезна-
ходження: м. Донецьк, вул. Краснооктябрська, 111).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик третьої особи, яка вважається повідом-
леною про час та місце розгляду справи, тому у випадку
відсутності відомостей про причини неявки до суду пред-
ставника Приватного акціонерного товариства «Міська стра-
хова компанія», повідомленого належним чином або
причину буде визнано судом неповажною - суд вирішить
справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (постанов-
ляє судове рішення).

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Бондарєву
Ольгу Миколаївну в справі № 433/5/16-ц-
2/433/143/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бон-
дарєвої Ольги Миколаївни про стягнення
заборгованості.

Засідання відбудеться 29 лютого 2016 року об 11
год. 00 хв., за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а. У разі неявки суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК У країни. 

Суддя Бондаренко Л.І.

Врадіївський районний суд Миколаївської області
повідомляє, що Казанчук Віталій Володимирович та
Казанчук Наталія Іванівна викликаються в судове за-
сідання в якості відповідачів по цивільній справі за
позовом ПАТ «Перший Український міжнародний
банк» про стягнення кредитної заборгованості за
кредитним договором та договором поруки у розмірі
62 452,95 доларів США.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 10.00 год.
29.02.2016 року за адресою: вул. Маяковського, 103,
смт Врадіївка Миколаївської області.

Суддя А. В. Сорочан

Личаківський районний суд м. Львова викликає Ісайкіна
(Левицького) Андрія Олеговича (останнє відоме місце про-
живання: м. Львів, вул. Чехова, 28/7А), як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі № 2/463/389/2016
(463/4614/15-ц) за позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України до Ісайкіна (Левицького) Андрія
Олеговича про відшкодування в порядку регресу регла-
ментних виплат, що відбудеться 04 березня 2016 р. о 14
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою; 79007, м. Львів,
вул. Б.Лепкого, 16, зал судовик засідань №10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст.169
ЦПК України. 

Суддя Гирич С.В.

Вільшанський районний суд Кіровоградської області
викликає Зінькевича Ярослава Васильовича, який заре-
єстрований за адресою: с. Синюха, вул. Енергетиків, 8,
Вільшанський район Кіровоградської області, в якості
відповідача в судове засідання у цивільній справі
№384/466/15-ц, провадження №2/384/3/2016 за позовом
Бутова Романа Тарасовича до Зінькевича Ярослава Ва-
сильовича про стягнення заборгованості на 15 годину
00 хвилин 29 лютого 2016 року за адресою: вул. Миколи
Лагонди, 5, смт Вільшанка Кіровоградської області.

У разі неявки відповідача справа буде розглядатись
за його відсутності.

Суддя О.О. Сорокіна

Першотравневий районний суд м. Чернівці викли-
кає Говоркова Василя Михайловича (24.11.1977
р.н.), місце проживання якого відоме за адресою: м.
Чернівці, вул. Можайського, буд. 12, як відповідача
у судове засідання по цивільній справі
№725/4924/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Говоркова В.М. про стягнення заборгованості на
10:00 год. 29 лютого 2016 року за адресою: м. Чер-
нівці, вул. Головна, 105, каб. № 6.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу
буде розглянуто без вашої участі.

Суддя Піхало Н.В.

ТБ «Українська енергетична біржа»

повідомляє: в зв’язку з рішенням Аукціонного комі-

тету з продажу нафти сирої, газового конденсату

власного видобутку і скрапленого газу ДОДАТКО-

ВИЙ БІРЖОВИЙ АУКЦІОН №37СГ-УЕБ З ПРОДАЖУ

СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

ВІДБУДЕТЬСЯ 29.02.2016 РОКУ О 12:00 ГОД. за ад-

ресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Юдіна С. Г.) викликає в судове засі-
дання відповідача Рукавишнікова Олександра
Геннадійовича у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення суми. Ос-
таннє місце проживання відповідача: вул.
Краснофлотська, 88 а/29, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 29 лютого 2016 р. о
08:30 год. за адресою: Дніпропетровська область, м. Па-
влоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 205. У разі неявки
відповідача у судове засідання справа, згідно з вимо-
гами ЦПК України, може бути розглянута за його відсут-
ністю.

Суддя С. Г. Юдіна

Новоайдарський районний суд викликає Коробоч-

кина Владислава Сергійовича, який зареєстрований

за адресою: м. Луганськ, кв. Комарова, 13/16, як від-

повідача в цивільній справі 419/337/16-ц за позовом

Сергієнко Анастасії Вікторівни про надання дозволу

на тимчасовий виїзд дитини за межі України без

згоди батька, що відбудеться 29.02.2016 року о

10.00 годині в приміщенні Новоайдарського суду.

Суддя О. М. Іванова



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

Україна
«Розвиток міської інфраструктури – 2», ПРМІ-2

Позика №: 8391-UA та TF017112 
Контракт  №: TER-ICB-01

«Реконструкція каналізаційних очисних споруд, включаючи цех обробки мулу»

1. Дане запрошення до участі в торгах випущено на підставі загального оголошення про
проведення закупівель в рамках цього проекту, яке було опубліковане в електронному бю-
летені «UN Development Business», від 05 серпня 2014 року.

2. Україна отримала позику від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку в рахунок
вартості Проекту «Розвиток міської інфраструктури – 2» (ПРМІ-2) і має намір використати
частину коштів цієї позики для здійснення платежів за контрактом №TER-ICB-01 «Рекон-
струкція каналізаційних очисних споруд, включаючи цех обробки мулу».

3. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» запрошує правомочних учасників
торгів представити свої запечатані конкурсні пропозиції для реконструкції каналізаційних
очисних споруд, включаючи цех обробки мулу.

4. Тендер буде проводитись згідно з процедурами міжнародних конкурсних торгів, опи-
саних в World Bank's Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services
under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011, re-
vised July 2014, і він є відкритий для всіх правомочних учасників, як це визначено в Керів-
ництві по закупівлям. 

Кваліфікаційні вимоги до учасників торгів, включаючи членів спільних підприємств, суб-
підрядників або постачальників:

Середній річний оборот: Мінімальний середній річний оборот  дев’ять мільйонів доларів
США (9 000 000 USD) розраховується як сертифіковані платежі отримані за контрактами,
протягом останніх трьох (3) років до закінчення терміну подачі пропозицій.

Фінансові результати: Учасник торгів повинен продемонструвати доступ до або доступ-
ність, фінансових ресурсів, таких як ліквідні активи, невитрачені реальні активи, кредитні
лінії та інші фінансові кошти, відмінні від будь-яких інших авансових платежів за контрак-
тами для задоволення:

(I) наступна вимога грошового потоку: два мільйони двісті тисяч доларів США 
(2 200  000  USD) вказані; і

(II) загальні потреби грошових коштів для цього контракту і його поточні зобов'язання.
Загальний досвід: Досвід за договорами в ролі підрядника, субпідрядника або керуючого

підрядника принаймні за останніх 6 (шість) років до закінчення терміну подачі заявок, і з
діяльністю щонайменше дев'ять (9)  місяців у кожному році.

Спеціальний досвід:
(а) Участь в якості підрядника, управляючого підрядника або субпідрядника, принаймні,

в двох (2) контрактах протягом останніх 6 (шість) років до закінчення терміну подачі заявок,
кожен із значенням не менше десяти мільйонів доларів США (10 000 000 USD), які були ус-
пішно і в основному завершені, і схожі за пропонованими послугами обладнання і встанов-
лення. Подібність має грунтуватися на фізичному розмірі, складності, методах / технології
або інших характеристиках, як описано в розділі VI, вимоги роботодавця.

(б) Для зазначених вище і інших контрактів в період передбачений в 2.4.2 (а)  вище, мі-
німальний досвід роботи в наступних основних заходах:

�— будівництво / реконструкція комунальних каналізаційних очисних споруд по обробці
мулу;

�— будівництво / реконструкція каналізаційних очисних споруд з продуктивністю не
менше 50 000 кр. м/добу;

�— проектування комунальних каналізаційних очисних споруд.
Історія судових спорів: Всі судові процеси не повинні в цілому переважати понад п'ят-

десят відсотків (50%) сукупного капіталу Учасника торгів і не повинні розглядатися як ви-
рішені проти Учасника.

Кваліфікація персоналу: Учасник торгів повинен продемонструвати, що він матиме пер-
сонал для ключових позицій, які відповідають наступним вимогам:

Вимоги до устаткування: Учасник торгів повинен продемонструвати, що він матиме до-
ступ до устаткування перерахованого нижче :

5. Зацікавлені правомочні учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію від
Комунального підприємства «Тернопільводоканал», Ірина Головач, e-mail:
tender@vodokanal.te.ua і ознайомитися з тендерною документацією в робочий час з 08:00
до 17:00 за нижченаведеною адресою (1).

6. Повний пакет документів для торгів на англійській мові може бути придбаний заці-
кавленими учасниками торгів після того, як вони направлять письмову заявку за  нижчена-
веденою адресою (1) і оплатять невідшкодовуваний комісійний збір у розмірі 13 500 UAH
(тринадцять тисяч п’ятсот Українських гривень) або 500 USD (п’ятсот доларів США). Оплату
слід провести шляхом банківського переказу на вказаний нижче рахунок. Документація для
торгів буде відправлена повітряною поштою на адресу покупця у разі, якщо останній пере-
буває за кордоном, звичайною поштою або кур'єром в разі доставки по території України
або ж документацію можна отримати, звернувшись безпосередньо за нижченаведеною ад-
ресою (1).

7. Конкурсні пропозиції повинні надійти за нижченаведеною адресою  (1) до 12.00 за
місцевим часом 26 травня 2016 року. Всі конкурсні пропозиції мають супроводжуватися за-
ставним забезпеченням конкурсної пропозиції, яке складає як мінімум 260 000 USD (двісті
шістдесять тисяч доларів США). Конкурсні пропозиції, доставлені невчасно, будуть відхи-
лені. Конкурсні пропозиції будуть публічно розкриті у присутності учасників торгів, уповно-
важених представників і тих, які побажають відвідати цей захід за нижченаведеною адресою
(2) о 12.00 за місцевим часом 26 травня 2016 року. 

Адреса (1):
Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» 
До уваги: Ірина Головач, спеціаліст із закупівель
Адреса: вул. Танцорова, 7
Поверх/Номер кабінету: 2-й поверх, приймальня
Місто: Тернопіль
Поштовий індекс: 46008
Країна: Україна
Телефон: +38 0352 43 08 24; +38 050 437 18 44; +38 0352 52 52 20;
Факс: +38 (0352) 52-52-20
Електронна адреса: tender@vodokanal.te.ua

Адреса (2):
Комунальне підприємство «Тернопільводоканал»
Адреса: вул. Танцорова, 7
Поверх/Номер кабінету: 2-й поверх, актовий зал
Місто: Тернопіль
Поштовий індекс: 46008
Країна: Україна

Банківський рахунок Покупця для переказів в UAH та USD:
1. Рахунок підприємства в банку: 26007000127105
Назва банку: The State Export-Import Bank of Ukraine
МФО: 338879

2. Рахунок підприємства в банку: 26008055110160
Назва банку: Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine
SWIFT код банку: PBANUA2X
МФО: 338783
ЄДРПОУ: 03353845
IBAN Code: UA703387830000026008055110160

Основні банки-кореспонденти:

 

No. Посада 
Сукупний досвід в 
аналогічній області 

(років) 

Досвід здійснення 
аналогічних робіт 

(років) 
1 Керівник по виконанню робіт 10 8  
2 Керівник  монтажно-механічних робіт 8 6  
3 Керіник загально-будівельних робіт 8 6  
4 Керівник електричних, контрольно-

вимірювальних та автоматичних робіт 
8 6 

 

5 Електромонтер з монтажу 
електроустаткування 

5 3 
 

 

 
 

 
 

 

 

No. Тип обладнання та характеристики Потрібна мінімальна кількість 

1 Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5т 2шт 

2 Автомобілі самоскиди, вантажопідйомність 7т 2шт 

3 Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомністю 25т, 
довжиною стріли 22м 

1шт 

4 Агрегати зварювальні електродугові пересувні 1шт 

5 Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб 
діаметром до 800мм 

1шт 

6 Екскаватори з об'ємом ковша 0,5м3 2шт 

7 Бульдозер 25 — 135кН  1шт 

8 Мобільний фекальний електронасос для опорожнення 
резервуарів — 100-300 м3/год 

1шт 

 
 

 
 

 

 

 
 
Валюта Банк SWIFT код Кореспондентський 

рахунок банку Покупця 
USD JP Morgan Chase Bank,  

New York, USA 
CHASUS33 001-1-000080 

USD Deutsche Bank Trust Company 
Americas, New York, USA 

BKTRUS33 04182358 

 
 

Державне агентство резерву України оголошує повторний аукціон 
з реалізації засобів індивідуального захисту, мішків паперових 

та лісоматеріалів.
Аукціон відбудеться 11 березня 2016 р. о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Буди-

ліна І. М. (235-17-42), Скибало О. М. (235-50-84).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на офі-

ційному веб-сайті Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

ПрАТ «СК «ВУСО» у зв’язку з втратою просить 
вважати недійсними наступні документи:

поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів —

АЕ 2773565; АЕ 5331910; АІ 3691959; АІ 5910131; АЕ 2774816; АІ 5909197; АЕ
2783420; АІ 2781578; АЕ 5677407; АІ 3691960; АІ 5910132; АЕ 2774817; АІ 5909198;
АЕ 2788260; АІ 3696685; АЕ 6067097; АІ 5902813; АІ 5910133; АЕ 2774818; АІ 5909199;
АЕ 2788545; АІ 4682665; АІ 5911842; АЕ 5909073; АІ 5910134; АЕ 2774819; АІ 5909200;
АЕ 6295802; АЕ 2777807; АІ 5911843; АЕ 2780122; АІ 5910137; АЕ 2774820; АІ 5909356;
АЕ 5680122; АІ 2902732; АІ 5911844; АЕ 2780123; АІ 5910138; АЕ 2774821; АІ 5909455;
АЕ 5680085; АІ 2902733; АІ 5911845; АЕ 2780127; АІ 5910139; АЕ 2774822; АІ 5911381;
АЕ 5680084; АІ 2902734; АІ 5911846; АЕ 2780128; АІ 5910140; АЕ 2774823; АІ 5911382;
АЕ 6067629; АІ 2902735; АІ 5909113; АЕ 2780129; АІ 5910141; АЕ 2777469; АІ 5911383;
АЕ 5680093; АІ 3693809; АІ 8942879; АІ 5905159; АІ 5910147; АЕ 2777470; АІ 5911384;
АЕ 5680094; АІ 3693810; АЕ 7169535; АІ 5905161; АІ 5910501; АЕ 2777471; АЕ 2775819;
АЕ 5680095; АІ 7782845; АІ 7783684; АІ 5905165; АЕ 2774500; АЕ 2777543; АЕ 2778976;
АЕ 5680096; АІ 7784209; АЕ 6305911; АІ 5905166; АЕ 2774502; АІ 5905013; АЕ 2778980;
АЕ 5680097; АЕ 2790811; АЕ 6305912; АІ 5910211; АЕ 2774507; АІ 3699381; АЕ
2781079; АЕ 5676151; АЕ 5331871; АЕ 2776289; АІ 5910212; АЕ 2774508; АЕ 2773228;
АЕ 2781080; АЕ 5676155; АЕ 5331872; АІ 3691954; АІ 5905166; АЕ 2774814; АІ 5902375;
АЕ 2783301; АЕ 5676156; АЕ 5331873; АІ 3691957; АІ 5910211; АЕ 2774815; АІ 5909196;
АЕ 2783308; АІ 5910212; АЕ 5331874; АІ 3691958; АЕ 7165993; АЕ 7165994; АЕ
7165995; АЕ 7165996; АЕ 7165997; АЕ 7169534

бланки договорів добровільного страхування медичних та інших витрат під час
подорожування за кордон

1644362; 1644352; 1644569; 2080818; 2080838; 2082877; 2082869; 2312453;
1644383; 1644350; 1644566; 2080820; 2312462; 2082878; 2082868; 2312454; 1644576;
1644349; 1644574; 2080821; 1644351; 2082879; 2082865; 2312455; 1644382; 1644348;
1644575; 2080822; 2082800; 2082880; 2082863; 2312456; 1644347; 1644346; 1644059;
2080824; 2082801; 2082882; 2082862; 2312457; 1644356; 1644363; 1644564; 2080825;
2082802; 2082883; 2082864; 2312458; 1644357; 1644361; 1644380; 2080826; 2082803;
2082884; 2082870; 2312459; 1644381; 1644359; 1644149; 2080827; 2082804; 2082885;
2312444; 2312460; 1644351; 1644358; 2082799; 2080828; 2082805; 2082886; 2312445;
2312461; 1644063; 1644062; 2080809; 2080829; 2082806; 2082887; 2312446; 2312462;
1644567; 1644061; 2080811; 2080830; 2082808; 2082888; 2312447; 2312463; 1644335;
1644060; 2080812; 2080831; 2082810; 2082889; 2312448; 2312464; 1644334; 1644057;
2080814; 2080833; 2082811; 2082890; 2312449; 2312465; 1644338; 1644058; 2080815;
2080834; 2082866; 2082893; 2312450; 2312466; 1644339; 1644565; 2080816; 2080835;
2082872; 2082894; 2312451; 2312467; 1644353; 1644568; 2080817; 2080837; 2082875;
2082896; 2312452

Сєвєродонецьким міським судом Луганської області викликається

до суду:

- Чернуха Максим Андрійович (останнє відоме місце проживання:

93493, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, с. Борівське, вул. Леніна,

9) на 08 годину 00 хвилин 04.03.2016 р. для участі у розгляді справи

№ 428/323/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Баронін Д. Б.

Новгород-Сіверським районним судом Чернігівської області викли-

кається до суду:

- Рамусь Раїса Олександрівна (останнє відоме місце проживання:

16020, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н., с. Михальчина-

Слобода) на 12 годин 00 хвилин 18.03.2016 р. для участі у розгляді

справи № 739/184/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Наполов М. І.

В Овідіопольському районному суді Одеської області суддею Куркан М. М. 9
березня 2016 року о 16 год. 00 хв. буде слухатися цивільна справа №
509/5287/15-ц за позовом Чернова Анатолія Івановича до Чернової Юлії Анато-
ліївни про визнання особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням та зняття з реєстрації.

Овідіопольський районний суд пропонує Черновій Юлії Анатоліївні подати
до суду пояснення, заперечення та всі наявні у неї докази в справі особисто або
через представника.

У разі неявки Чернової Юлії Анатоліївни на судове засідання справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає Абашидзе Таліко Джум-
берівну, Хабадзе Бадрі Мурмановича, Шаінидзе Арчіла Сулоєвича в судове засідання,
як відповідачів у цивільній справі № 425/117/16-ц за позовною заявою Абашидзе
Мзіурі Олександрівни до Абашидзе Таліко Джумберівни, Хабадзе Бадрі Мурмановича,
Шаінидзе Арчіла Сулоєвича, третя особа: Управління Державної міграційної служби
України в Луганській області, про визнання осіб такими, що втратили право користу-
вання житловим приміщенням, яке відбудеться 10.03.2016 року о 09.00 годині в при-
міщенні Рубіжанського міського суду Луганської області за адресою: м. Рубіжне,
вулиця Миру, 34, зал судових засідань №2.

У випадку вашої неявки суд врахує це та розгляне справу 17.03.2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Баришівський районний суд Київської області повідомляє третю особу Мель-
ніченка Анатолія Андрійовича, місцезнаходження невідоме, що судовий розгляд
цивільної справи за позовом Мельніченко Надії Ісаківни до територіальної гро-
мади с. Корніївка в особі виконкому Корніївської сільської ради Баришівського
району Київської області, третя особа, що не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору Мельніченко Василь Андрійович, Мельніченко Анатолій Андрі-
йович про визнання свідоцтва про право власності на житловий будинок дійс-
ним та визнання права власності на спадкове майно, призначено до судового
розгляду на 09 годину 4 березня 2016 року. Ваша явка обов’язкова.

В разі неявки розгляд справи буде проведений за вашою відсутністю.
Суддя Єременко В. М.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Назаренка Сер-
гія Сергійовича, що 2 березня 2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою:
03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 15, відбудеться судове за-
сідання в цивільній справі за позовом Назаренко Надії Вікторівни до
Назаренка Сергія Сергійовича як відповідача про розірвання шлюбу.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї
неявки, суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І. А.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Рискіна Сергєя, що 11
березня 2016 року о 09 год. 30 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. М. Кри-
воноса, 25, каб. 15, відбудеться судове засідання в цивільній справі за по-
зовом A BE А ТЕКСТІЛ CAHAI BE ПАЗАРЛАМА ЛІМІТЕД СІРКЕТІ до Державної
служби інтелектуальної власності України та до вас як відповідачів про ви-
знання частково недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки, суд вирі-
шує справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І. А.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Мирончука
Віктора Анатолійовича (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул.
Г.Дніпра, 51, кв. 46) по цивільній справі № 2/756/1779/16, унікальний
№756/15847/15 за позовом Мирончук О. П. до Мирончука В. А. про ви-
знання відповідача таким, що втратив право користування квартирою, в
судове засідання на 24 березня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені ст. 169 ЦПК України.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23.

Суддя М. М. Маринченко

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє Кравченка Во-
лодимира Петровича, що 3 березня 2016 року о 10 год. 30 хв. за ад-
ресою: 03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 15, відбудеться
судове засідання в цивільній справі за позовом Терещенка Миколи
Васильовича до Кравченка Володимира Петровича як відповідача, про
визнання договору купівлі-продажу дійсним.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї
неявки, суд вирішує справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І. А.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що 01.03.2016 року о 09
год. 30 хв. розглядатиметься цивільна справа № 367/3133/15-ц за позовом
Татюк Світлани Миколаївни до Нго Куанг Хао, третя особа - Орган опіки та пік-
лування Ірпінської міської ради, про позбавлення батьківських прав.

Нго Куанг Хао, останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, вул. Е. Вільде, 10,
кв. 13 - викликається в судове засідання як відповідач.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута на підставі наявних в ма-
теріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Тростянецький райсуд Сумської області викликає як відповідача
ЩЕПЦОВА Юрія Юрійовича в судові засідання у цивільній справі №
2/588/133/16 за позовом Щепцової Тетяни Сергіївни до Щепцова Юрія
Юрійовича про розірвання шлюбу, які відбудуться о 09 годині 9 бе-
резня 2016 року та о 09 годині 18 березня 2016 року в приміщенні
суду за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі не-
явки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. В. Щербаченко

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Приходько Ірину Володи-
мирівну, що 25 березня 2016 року о 08 годині 05 хвилин Дніпровським районним
судом м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 39, буде розглядатись
цивільна справа № 755/1863/16-ц за позовною заявою Приходька В’ячеслава Ва-
сильовича до Приходько Ірини Володимирівни про розірвання шлюбу.

Приходько Ірина Володимирівна викликається в судове засідання як відпові-
дач, останнє відоме місце проживання відповідача: м. Київ, вул. Каунська, 4/1,
кв. 3.

У випадку неявки в судове засідання справа буде розглянута у вашу відсут-
ність.

Суддя В. П. Катющенко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання
по цивільній справі як відповідача Полюховича Дмитра Івановича,
05.08.1966 року народження, за позовом Коваленко Олени Валенти-
нівни про визнання особи такою, що втратила право на користування
житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 25 березня 2016 року.
Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, каб. 34.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідання справа

буде розглянута без вашої участі.
Суддя В. П. Гончарук

Орджонікідзевський районний суд міста
Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Пере-
моги, 6) розглядає справу за позовом Муса-
тової Альбіни Анатоліївни до Мусатова Івана
Гнатовича про позбавлення батьківських
прав, третя особа - Служба у справах дітей
Орджонікідзевської районної адміністрації
Маріупольської міської ради.

Відповідач по справі Мусатов Іван Гнатович
викликається на 29 березня 2016 року об
11.15 годині, на 5 квітня 2016 року о 09.00 го-
дині до Орджонікідзевського районного суду
міста Маріуполя Донецької області для участі
в розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

В провадженні Броварського міськрайон-
ного суду Київської області знаходиться
справа 361/135/16-ц року за цивільним позо-
вом Ульянової Лідії Вікторівни до Шванк
Алли Борисівни про визнання її такою, що
втратила право на користування житловим
приміщенням.

Викликаємо як відповідача Шванк Аллу
Борисівну на розгляд вищезазначеної справи,
яка призначена на 18 березня 2016 р. о 09 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 207.

Суддя Г. О. Білик

Барський районний суд Вінницької області

викликає як відповідача Лєвкова Анатолія Во-

лодимировича в судове засідання, яке відбу-

деться о 09.00 год. 21 березня 2016 року по

цивільній справі за позовом Левкової Інни

Володимирівни до Лєвкова Анатолія Володи-

мировича про розірвання шлюбу. У разі не-

явки в судове засідання відповідача справу

буде вирішено на підставі наявних у ній до-

казів.
Суддя В. М. Хитрук
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає
цивільну справу № 233/308/16-ц за позовом ПАТ «Акціонерний
банк «Експрес-Банк» в особі Конотопського регіонального відді-
лення до Сергєєва В.В. про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач у справі Сергєєв Володимир В’ячеславович,
08.08.1971 р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Де-
бальцеве Донецької області, вул. Совєтська, буд. 88, викликається
до суду на 4 березня 2016 року о 08.10 годині, каб. № 15, 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. С. Малінов

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Проханова Володимира Євгеновича, зареєстрованого за
адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Совєтська,
буд. 9, кв. 17, та Проханову Раїсу Володимирівну, зареєс-
тровану за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул.
Петровського, буд. 49, кв. 18 - як відповідачів у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/431/152/2016 р. за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Проханова B. Є. та Проханової Р.
В. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 3 березня
2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38-
«а».

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

Суддя В. О. Озеров

Подільський районний суд м. Києва розглядає цивільну
справу за заявою Ярмоленко Ірини Василівни до Штафін-
ського Андрія Михайловича, третя особа: Орган опіки та пік-
лування Подільського району м. Києва, про позбавлення
батьківських прав.

Відповідач у справі Штафінський (Коровяков) Андрій Ми-
хайлович, 28.01.1975 р.н., зареєстрований: м. Київ, вул. Ко-
пилівська, буд. 69, кв. 2, викликається до суду на 18 березня
2016 р. об 11.30 год., каб. № 9, у 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 його відсутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

Вижницький районний суд Чернівецької області (м.
Вижниця, вул. Українська, 13) викликає на 10.00 годину
9 березня 2016 року Щемелєва Віталія Геннадійовича,
01.02.1976 року народження, останнє відоме місце про-
живання та реєстрації: с. Орєхово-Донецьке, вул. Зали-
манна, 4 Слов’яносербського району Луганської області,
як відповідача у цивільній справі №713/145/16-ц за по-
зовом Щемелєвої Тетяни Євгеніївни до Щемелєва Віталія
Геннадійовича про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача справу розглядатимуть за
його відсутності на підставі наявних матеріалів справи.

Суддя Круглюк В. Г.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів у судове засідання Дємонова
Віктора Миколайовича, Демонова Миколу Івановича
по справі № 433/2768/15-ц за позовом ПАТ «Універ-
сал Банк» до Дємонова Віктора Миколайовича, Де-
монова Миколи Івановича про стягнення кредитної
заборгованості.

Засідання відбудеться 1 березня 2016 року о 10
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Чорноморсько-Азовське 

виробничо-експлуатаційне управління морських

шляхів повідомляє про втрату наступних суднових

документів таких суден: «Гідрограф-21», 

«Путеец-2», «Румб», «Бриз-2» та «Мис». 

А саме: Свідоцтва про право власності на судно 

та Свідоцтва про право плавання під державним

прапором України (судновий патент). 

На підставі цього документи вважати недійсними.

Приватне підприємство «Апельсин-Дейлі»

припиняє свою діяльність шляхом ліквідації у добро-
вільному порядку. Протокол №1 загальних зборів
учасників ПП «Апельсин-Дейлі» від 13.01.2016 р. за-
реєстровано в Солом’янській РДА під
№1_073_005436_88 від 13.01.2016 р. Ліквідатором
призначено директора ПП «Апельсин-Дейлі» Поз-
няка Ігоря Федоровича. Заявити свої вимоги можна
протягом двох місяців з моменту опублікування,
контактний телефон 044-594-29-65.

Деснянський районний суд м. Києва викликає Юркіна
Сергія Сергійовича, місце проживання: м. Київ, вул.
Бальзака, 54, кв. 164, як відповідача в судове засідання,
призначене на 11.00 год. 4 березня 2016 року по цивіль-
ній справі за позовом Юркіної Т. О., яка діє в своїх
інтере сах та в інтересах малолітнього Юркіна І. С. до Юр-
кіна С. С., треті особи: Служба у справах дітей Деснян-
ської районної в м. Києві державної адміністрації,
Прокуратури Деснянського району м. Києва, про позбав-
лення батьківських прав. Адреса суду: м. Київ, пр-т Мая-
ковського, 5-В, кабінет 12.

У випадку неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Ярошенко С. В.

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 10.03.2016 р. о 13.30 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ «Акцент-банк» до Ніколаєвої Світ-
лани Володимирівни про стягнення заборгованості.

Просимо відповідачку Ніколаєву Світлану Воло-
димирівну з’явитися до суду на вказані дату і час. У
випадку неявки відповідачки справа буде розглянута
у її відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 14.03.2016 р. о 09.00 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Расторгуєва
Олександра Вікторовича про стягнення заборгова-
ності.

Просимо відповідача Расторгуєва Олександра Вік-
торовича з’явитися до суду на вказані дату і час. У
випадку неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Добровеличківський районний суд Кіровоградської
області викликає Невмержицького Ігоря Анатолійовича
в судове засідання як відповідача у цивільній справі за
позовом ПАТ «ПРИВАТБАНК» до Невмержицького Ігоря
Анатолійовича про стягнення заборгованості по кредит-
ному договору, яке призначене до слухання на 18 бе-
резня 2016 року о 09 годині в приміщенні
Добровеличківського районного суду Кіровоградської
області за адресою: смт Добровеличківка, вул. Леніна,
119, зал судових засідань № 2.

У разі неявки справа буде розглянута за відсутності
відповідача за наявними в ній матеріалами.

Суддя Майстер І. П.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Саво-
ніна Олександра Юрійовича (91015, м. Луганськ, кв.
Стєпной, б. 16, кв. 18) по цивільній справі
№409/85/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» про
стягнення заборгованості по кредиту.

Судове засідання відбудеться 17.03.2016 року (ре-
зервна дата 21.03.2016 р.) о 10.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Рябу Олександру Георгіївну в судове засідання,
яке відбудеться 10 березня 2016 року о 09.00 годині, для
розгляду цивільної справи № 655/24/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Ряби Олександри Георгіївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Адреса
суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Тор-
гова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки від-
повідача в судове засідання, справа буде розглянута за
його відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Климова Сергія Сергійовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 10 березня 2016 року о 09.00 го-
дині, для розгляду цивільної справи № 655/7/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Климова Сергія Сергійо-
вича 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 ній доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання по справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Пономаренка Руслана Володими-
ровича про стягнення заборгованості за договором
кредиту, як відповідача Пономаренка Руслана Воло-
димировича, яке відбудеться 25.03.2016 року о 09
год. 00 хв. у приміщені Придніпровського районного
суду: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 324. Явка
обов’язкова, в разі неявки справа буде розглянута
без участі відповідача.

Суддя В. В. Шипович

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє Лозу (Чемерис) Лідію Яківну, 1930 року народження,
що 3 березня 2016 р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні Ромен-
ського міськрайонного суду Сумської області за адресою:
м. Ромни Сумської області, бул. Шевченка, 14, буде слуха-
тися в судовому засіданні цивільна справа за позовом Че-
мериса Анатолія Івановича до Роменської міської ради
Сумської області, Лози (Чемерис) Лідії Яківни про визнання
права власності за набувальною давністю.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Лоза (Чемерис) Лідія Яківна вважається повідомленою про
час і місце розгляду справи і у випадку неявки справа під-
лягає розгляду за її відсутності. Лоза (Чемерис) Л. Я. зо-
бов’язана повідомити суд про причини неявки.

Суддя Є. Д. Глущенко

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО:

Підозрюваний Дубінцев Сергій Валерійович,
23.02.1974 р.н., що проживає за адресою: м. Севас-
тополь АР Крим, вул. Надії  Островської 8а, військова
частина А1656, відповідно до вимог статей 133, 135
КПК України, Вам необхідно з’явитись 10.03.2016 року
до військової прокуратури Вінницького гарнізону за
адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон
0432-61-23-57), для проведення процесуальних дій у
кримінальному провадженні №42016020420000027
за підозрою Вас у вчиненні злочину, передбаченого
ч.1 ст. 111 КК України.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання Хохлова Олександра Анатолійо-
вича, як відповідача у цивільній справі №
522/24216/15ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Хох-
лова Олександра Анатолійовича про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 29 березня 2016 року
о 09.35 годині в приміщенні Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, зал №105 (суддя Домусчі Л. В.). У разі
неявки відповідача без поважних причин, справа
буде розглянута за його відсутності.

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО:

Підозрюваний Зайцев Олексій Петрович,
28.08.1973 р.н., що проживає за адресою: м. Лу-
ганськ, провулок 3-й Поперечний 8 В, відповідно до
вимог статей 133, 135 КПК України, Вам необхідно
з’явитись 10.03.2016 року до військової прокуратури
Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул.
Стрілецька, 105 (телефон 0432-61-23-57), для про-
ведення процесуальних дій у кримінальному провад-
женні №42016020420000025 за підозрою Вас у
вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 258-3, ч.1
ст.408 КК України.

ПОВІСТКА
ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО:

Підозрюваний Павлюченко Віталій Олександро-
вич, 30.01.1970 р.н., що проживає за адресою: м. Се-
вастополь АР Крим, вул. Горпищенка 152, військова
частина А3009, відповідно до вимог статей 133, 135
КПК України, Вам необхідно з’явитись 10.03.2016
року до військової прокуратури Вінницького гарні-
зону за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105
(телефон 0432-61-23-57), для проведення проце-
суальних дій у кримінальному провадженні
№42016020420000026 за підозрою Вас у вчиненні
злочину, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті (вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка
Хмельницької обл.) викликає на 10 годину 16 березня
2016 року як відповідача Злобіна Артема Олексійовича
по справі 688/403/16-ц/2/688/194/16 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» до Злобіна Артема Олексійовича про стягнення
заборгованості. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідача справа буде розглядатись за його відсут-
ності на підставі зібраних по ній доказів. При публікації
оголошення про виклик до суду, відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Голова суду Н. В. Мазур

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Фрізюка Сергія Михайловича, який за-

реєстрований за адресою: м. Київ, пр. Маяковського,

11, кв. 174, у судове засідання, яке призначене на

14.03.2016 року об 11 год. 15 хв., для розгляду

справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Фрі-

зюка C.М. про стягнення заборгованості. Адреса

суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає Кліннікову Ганну Георгіївну, як відповідача
у цивільній справі за позовом Кліннікова Дмитра
Миколайовича до Кліннікової Ганни Георгіївни про
розірвання шлюбу. Розгляд справи призначено на
09 березня 2016 року о 13 год. 45 хв. та 11 березня
2016 року о 13 год. 45 хв., яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: 07400, Київська обл., м. Бро-
вари, вул. Грушевського, 2, каб. № 208. В разі Вашої
неявки справу буде розглянуто за наявними мате-
ріалами справи.

Суддя Пухна О.М.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті (вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка
Хмельницької обл.) викликає на 10 годину 18 березня
2016 року як відповідача Гур’єва Андрія Юрійовича по
справі 688/708/16-ц/2/688/236/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Гур’єва Андрія Юрійовича про стягнення забор-
гованості. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідача справа буде розглядатись за його відсут-
ності на підставі зібраних по ній доказів. При публікації
оголошення про виклик до суду, відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Голова суду Н. В. Мазур

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Азарова Михайла Сергійовича, який
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, пров. Новодеповський, 6, у судове засідання по
цивільній справі № 423/46/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-
Банк» про стягнення заборгованості по кредиту, що від-
будеться 09 березня 2016 року о 09 год. 00 хв. в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Суворова, 2, каб. №4 (2 поверх).

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

Суддя В. А. Закопайло

Артемівський міськрайонний суду Донецької області (84500, м. Ар-
темівськ Донецька область вул. Артема, 5) розглядає цивільні справи:
за позовом ПАТ КБ «Приват банк» до Пономарьової Віти Володими-
рівни про стягнення заборгованості. Відповідач по справі Пономарьова
В. В. (місце проживання не відоме) викликається на 02.03.2016 р. на 09-
00 год. до суду, каб. 313 для участі у розгляді справи по суті, за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Бабаніна Михайла Федоровича, Бабаніної
Олександри Степанівни, Бабаніна Олександра Михайловича про стяг-
нення боргу за кредитним договором. Відповідачі по справі Бабанін
М. Ф., 1962 р.н., Бабаніна О. С. 1961 р.н. (місце реєстрації: Донецька
обл., м. Жданівка, кв-л 2, буд. 11, кв. 23), Бабанін О. М. 1985 р.н.(місце
реєстрації: м. Донецьк, вул. Кірова, буд. 184, кв. 6) викликаються на
02.03.2016 р. на 08-30 год до суду, каб. 313, для участі у розгляді
справи по суті. Суддя Радченко Л.А

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У разі неявки відповідачів, вони повинні повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність. 

Тетіївський районний суд Київської області викли-
кає Головащенка Демида Миколайовича, 1986 року
народження, як відповідача, в судове засідання в ци-
вільній справі №2/380/80/16 за позовом Семигайло
Віти Петрівни про стягнення аліментів на дитину, що
відбудеться о 10 год. 00 хв. 02.03.2016 року в при-
міщенні Тетіївського районного суду, за адресою:
09800, Київська область, м. Тетіїв, вул. Леніна, 27. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя П.І. Лісовенко

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Гончарова Олексія Вікторовича, який
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Дніпровська, 28, у судове засідання по ци-
вільній справі № 423/1672/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-
Банк» про стягнення заборгованості по кредиту, що від-
будеться 09 березня 2016 року о 09 год. 30 хв. у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Суворова, 2, каб. №4 (2 поверх).

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

Суддя В.А. Закопайло

Приватне акціонерне 
товариство «Альтен» 

(ЄДРПОУ 31564985)
Оголошує про проведення Річних Загальних збо-

рів акціонерів товариства, які відбудуться 9 березня
2016 року о 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Єре-
ванська, 5, оф. 47.

На порядку денному наступні питання:
1. Затвердження річної звітності товариства за

2015 рік.
2. Розподіл прибутку підприємства за 2015 рік.

Чорнобаївський районний суд в Черкаській області
викликає в судове засідання як відповідача по цивільній
справі № 709/3093/15-ц Кришталь Володимира Володи-
мировича, 03.11.1986 року народження, останнє відоме
місце проживання: вул. Садова, № 46, с. Лихоліти Чор-
нобаївського р-ну Черкаської області.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 00 хв. 10
березня 2016 року в залі судового засідання № 2 Чор-
нобаївського районного суду по вул. Леніна, № 134, смт
Чорнобай Черкаської області. Явка відповідача обов’яз-
кова та своєчасна. В разі неприбуття в визначений судом
час відповідача в судове засідання, справа буде розгля-
нута без його участі.

Суддя С.І. Калашник

Чигиринський районний суд Черкаської області пові-
домляє, що 09 березня 2016 р. о 09:00 год. в залі судо-
вих засідань за адресою: м. Чигирин, вул. П.Дорошенка,
47, буде проводитись слухання цивільної справи
2/708/77/16 за позовом Кривенди Тетяни Вікторівни до
Коновалова Євгена Олександровича про стягнення алі-
ментів.

В разі неявки в судове засідання відповідача Конова-
лова Євгена Олександровича справа буде розглянута без
його участі.

Оголошення про виклик відповідача, відповідно до ст.
74 ЦПК України, вважається належним повідомленням.

Суддя С.Є.Ткаченко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання відповідача Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Укоінвестбуд» (останнє відоме місце
розташування: м. Київ, вул. А.Ахматової, 13-а), по ци-
вільній справі за позовом Венської Оксани Олексан-
дрівни до Товариства з обмеженою відповідальністю
«Укоінвестбуд» про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 17.03.2016 року о 10:00 год., в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Києва за адресою м.
Київ, вул. І. Сергієнка, 3 каб. 47. 

У разі неявки відповідача Товариства з обмеженою
відповідальністю «Укоінвестбуд» справа буде розгля-
нута у його відсутності.

Суддя Марцинкевич В.А.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 27 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська +2    -3      +3    +8
Житомирська +2    -3      +3    +8
Чернігівська +2    -3      +1    +6
Сумська +2    -3      +1    +6
Закарпатська +2    -3      +4    +9
Рівненська +1    -4      +2    +7
Львівська +1    -4      +2    +7
Івано-Франківська +1    -4      +2    +7
Волинська +1    -4      +2    +7
Хмельницька +1    -4      +2    +7
Чернівецька +1    -4      +2    +7
Тернопільська +1    -4      +2    +7
Вінницька +2    -3      +3    +8

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3      +3    +8
Кіровоградська +2      -3      +3    +8
Полтавська +2      -3      +3    +8
Дніпропетровська -2     +3      +3    +8
Одеська +1     +6      +7  +12
Миколаївська +1     +6      +7  +12
Херсонська +1     +6      +7  +12
Запорізька +1     +6      +7  +12
Харківська -2     +3      +4    +9
Донецька -2     +3      +5  +10
Луганська -2     +3      +4    +9
Крим +1     +6   +10  +15
Київ -1     +1      +5    +7

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Журналістика 
в тільниках знову 
на плаву

Іван ШЕВЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

ІНІЦІАТИВА. Днями у Всесвітньому клубі одеситів презен-
тували збірник «Морська журналістика України в особистос-
тях і текстах». Видання вийшло скромним накладом 400 при-
мірників, утім, воно, по суті, ознаменувало початок реальних
справ Асоціації морських журналістів, створеної в Одесі то-
рік восени. Збірник містить 34 статті, написані усіма учасни-
ками нової спілки. На трьох сотнях сторінок — усі 25 років
морської галузі незалежної України. Період складний, позна-
чений і відверто ганебними подіями, як-от знищення найбіль-
шого в Європі Чорноморського морського пароплавства. 

«Тим більше слід писати про море!» — наполягає віце-пре-
зидент Всесвітнього клубу одеситів Євген Голубовський.
Мовляв, саме тепер, коли доля морської України все ще ви-
кликає побоювання, слід зберігати особливу пильність. І при-
нагідно засвідчувати, що в морському варіанті Україна теж
не вмерла.

«Я порахував, що за роки незалежності було побудовано
49 причалів — понад 10 км нового вантажного причального
фронту», — зауважує президент асоціації Костянтин Іль-
ницький і підкреслює, що майже половину цих робіт було ви-
конано приватним коштом. Поза тим за кількістю моряків Ук-
раїна посідає 4 місце у світі.

У видавничих планах асоціації — заснувати щорічний аль-
манах кращих тематичних статей. Тим часом примірники
вже виданого збірника надійшли до бібліотек. Одним із пер-
ших отримав це видання факультет журналістики Одеського
національного університету. «Справжню журналістику збе-
регли ті, хто спеціалізується на чомусь!» — вважає віце-пре-
зидент асоціації Валентина Михайлова, наполягаючи, що ні-
де в країні морську тему не опрацьовують так професійно,
як в Одесі.

І зараз ці профі хочуть розпочати з того, щоб повернути
морській галузі її історію. Зокрема, вони пропонують на хвилі
нинішніх тотальних перейменувань належно увічнити ім’я ле-
гендарного начальника ЧМП Олексія Данченка, інших успіш-
них керівників цього колись потужного підприємства. На-
гальне питання — доля Музею морського флоту, який після
пожежі 2005 року досі не отримав можливості повернутися
в рідні пенати і вже років із десять мандрує від одного при-
тулку до іншого.

фотофакт

ПІД ЗВУКИ МУЗИКИ. Українські веломандрів-
ники і музиканти гурту «Фолькнери» Ярина Квіт-
ка та Володимир Муляр, які 16 місяців тому виру-
шили з Києва в подорож, здолали  25 тисяч кіло-
метрів, проїхали  13 країн і нарешті досягли  пунк-
ту призначення — австралійського міста Сіднея.
«Це була чудова, часом нелегка мандрівка, в якій
ми відкривали для себе світ, а для світу — Украї-
ну», — розповіла Ярина. Під час подорожі  музи-
канти не тільки крутили педалі, а й знімали ві-
деоблог, збирали автентичні мелодії і готували
радіопрограму. Кажуть:  вдячні всім добрим лю-
дям, які траплялися на їхньому шляху. Найбільше
— українцям Австралії, які прихищали у себе так,
що вони почувалися як вдома. На знак вдячності
подружжя передало діаспорі  український пра-
пор. Своїми мандрівками Ярина і Володимир хо-
чуть донести людям, що не обов’язково бути ба-
гатієм, аби подорожувати і об’їхати півсвіту. Нині
Ярина при надії, тож коли їх стане троє,   подоро-
жуватимуть в іншому форматі. А оскільки на ам-
бітну  навколосвітню подорож поки що не виста-
чає фінансів, шукають спонсора чи мецената,
щоб мати змогу здійснити задумане.

Сильніший перемагає,
слабший сильнішає
ЄВРОКУБКИ. Динамівцям буде вкрай важко надолужити
втрачене у київському матчі, але до снаги зробити
правильні висновки

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Перше, що зробив капітан
київського «Динамо»

Олександр Шовковський піс-
ля матчу з «Манчестер Сіті»
— попросив вибачення в убо-
лівальників за те, що команда
не змогла їх порадувати не
тільки результатом, а й грою
протягом більшої частини
матчу. «Вважаю, ми зовсім
провалили перший тайм,
припустилися дуже багатьох
помилок під час переходу з
оборони до атаки і занадто
часто втрачали м’яч у сере-
дині поля, хоча наші тренери
говорили, що це один з основ-
них аргументів атаки «Ман-
Сіті». Друга частина гри була
кращою, проте в підсумку ми
програли, і шанси на прохід
далі примарні», — прокомен-
тував Олександр. 

Звісно, після першої поло-
вини матчу настрій і в грав-
ців, і в тренерів, та й у вболі-
вальників був не найкращий.
Останніх найбільше цікавило,
що скажуть наставники фут-
болістам у перерві, які зроб-
лять корективи, аби футбо-
лісти після перерви мали не
безпорадний вигляд. 

На другу сорокап’ятихви-
линку Сергій Ребров замість
Лукаша Теодорчика випустив
технічнішого й швидшого Мо-
раєса. За рахунку 0 : 2  «Дина-
мо» не збиралося опускати ру-
ки. Два класні моменти мав
Андрій Ярмоленко. У першо-
му епізоді вінгер був близький
до виходу на ударну позицію,
а в другому таки пробив у
своєму стилі, однак м’яч прой-
шов поряд зі стійкою. Біля во-
ріт Харта виник гострий мо-
мент, а з ним й надія на ре-
зультат. І гол не забарився: на

59-й хвилині Віталій Буяль-
ський виграв підбір на лінії чу-
жого штрафного майданчика і
ударом у дотик з рикошетом
від Отаменді відквитав один
м’яч. Стадіон повірив у диво і
закликав своїх забивати ще.
Але вирішальну роль відігра-
ла вища виконавська майс-
терність гостей, які лише
зміцнили перевагу у виїзній
грі: Туре зіграв у стінку з пар-
тнером і без шансів для Шов-
ковського «вистрілив» у дале-
кий кут — 1:3.

Коментуючи поєдинок, пів-
захисник київського клубу
Андрій Ярмоленко не прихо-
вував емоцій: «Звісно, розча-
рування. Прийшов повний
стадіон. Не вдалося показати
той футбол, в який домовля-
лися грати. Особливо перший
тайм. Другий тайм кращий, а
в першому зовсім погано бу-
ло», — зазначив Ярмоленко.

«Можливо, перегоріли, мо-
же, перенервували… Напев-
но, перший пропущений м’яч
вплинув. У ньому ще й моя
провина є, тому що я мусив
грати з Агуеро — не всте-
жив... Гадаю, перший м’яч
трохи нас надломив психоло-
гічно», — назвав головні при-
чини невдачі Андрій.

Визнав перевагу англійців і
головний тренер «Динамо»
Сергій Ребров. «На жаль, ми
по праву програли сьогодніш-
ній матч через свої помилки.
Я казав гравцям, щоб вони не
хвилювалися, але з такою ко-
мандою, як «Манчестер Сіті»,
це непросто. Радий, що в дру-
гому таймі ми перехопили іні-
ціативу, однак програли за-
служено», — визнав настав-
ник.

За словами Сергія Реброва,
усі знали, що грають із силь-
ним суперником, однією з

кращих команд Європи.
«Манчестер Сіті» зробила
так, щоб ми втратили впевне-
ність. Проте неправильно і не-
гарно говорити, що ми про-
грали через перерву в чем-
піонаті. Адже торік у цей са-
мий час пройшли в плей-оф
«Генгам» і «Евертон».

Що далі? Попереду матч-
відповідь у Манчестері. По-
трібно бути реалістами: зва-
жаючи на результат київ-
ського поєдинку, буде важко
пройти в наступний раунд,
але зробити правильні ви-
сновки і показати якісно ін-
ший футбол динамівці про-
сто зобов’язані. У них три
тижні підготовки й кілька
офіційних матчів. У футболі
завжди перемагає сильні-
ший, однак в інших з’явля-
ється шанс скористатися з
поразки…
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Віталій Буяльський (№29) забив другий гол у Лізі чемпіонів

ТАБЛО «УК»
Динамо — Манчестер Сіті — 1:3
Голи: Буяльський (59) — Агуеро
(15), Сільва (40), Туре (90+1)


