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Вища арифметика ЦИТАТА ДНЯ

ЛУБОМИР ЗАОРАЛЕК:

Єврокомісія підтримує 
постраждалих на сході 

ПАРТНЕРСТВО. Допомога Україні залишається пріоритетом 
для ЄС, попри те, що Євросоюз має розв’язати чимало серйоз-
них проблем, пов’язаних із ситуацією в Сирії та біженцями. У 
цьому Європейський комісар з гуманітарної допомоги та си-
туацій кризового врегулювання Христос Стиліанідес запевнив 
Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка. 

Цими дням, коли минає два роки з часу анексії Криму, по-
важний гість наголосив, що Європейська комісія не лишаєть-
ся осторонь цієї міжнародної проблеми і дотримується незмін-
ної позиції: не визнає незаконної анексії Криму, вважає її пору-
шенням міжнародного права та підтримує відповідну резолю-
цію Генасамблеї ООН.

Глава уряду висловив вдячність Європейській комісії за на-
дання нового пакета гуманітарної допомоги з бюджетом 20 
мільйонів євро для підтримки наших громадян, постраждалих 
на сході України. «Ми відчуваємо, що Європейська комісія під-
тримує український народ, допомагаючи вирішити безпекові й 
гуманітарні виклики», — цитує департамент інформації та ко-
мунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ слова Прем’єра. 

ЦИФРА ДНЯ

2,6 млрд грн
становив торік прибуток ТОП‑100 

держкомпаній порівняно 
зі збитками 7,4 млрд грн 

за результатами 2014 року  

 
«Ми підтримуємо 

прагнення країн — 
чи то Грузія, Україна 

чи Туреччина — 
до візової 

лібералізації».

ТеРИТОРіЯ зАкОНу

Верховна Рада України 
в першому читанні 
прийняла за основу 
законопроект 
про спецконфіскацію

Міністр закордонних справ Чехії про сприяння іншим 
країнам у досягненні мети — бути ближчими до Європи
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НОВАЦіЇ. Якою стане нова модель фінансування 
університетів та чи всі студенти отримуватимуть 
стипендію, дізнавався «УК» 

Прозорість компаній понад усе
кАБіНеТ МіНіСТРіВ укРАЇНИ. Уряд пропонує змінити систему контролю за держпідприємствами

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

Відповідь на запитання про 
те, чому в такій багатій дер-

жаві, як наша, так бідно живеть-
ся, шукали вчора на позачергово-
му засіданні уряду. Йшлося про 
результати перевірки фінансо-
во-економічних показників най-

більших українських державних 
компаній, проведеної за доручен-
ням Прем’єр-міністра Арсенія 
Яценюка. Звітували Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі, 
Державна аудиторська служба, 
Фонд державного майна, Держав-
на фіскальна служба. Глава уря-
ду наголосив: мета цієї перевірки 
— навести лад в українських дер-

жавних компаніях, з’ясувати, хто 
працює ефективно, а хто ні. 

«Ми зобов’язали всі держав-
ні компанії найняти міжнарод-
ний аудит для того, щоб підтвер-
дити фінансову звітність. Ми 
зобов’язали всі державні компа-
нії допустити Державну ауди-
торську службу до проведення 
ревізій», — зазначив він.

За результатами звіту уряд 
вирішуватиме, як у подальшо-
му працюватимуть ці держав-
ні компанії і головне — з ким ці 
державні компанії працювати-
муть, підкреслив Арсеній Яце-
нюк, нагадавши, що кілька міся-
ців тому Кабінет Міністрів ухва-
лив рішення про те, що керівни-
цтво державних компаній пови-

нен призначати незалежний но-
мінаційний комітет. 

ТОП-100 українських держав-
них компаній 2015 року збільши-
ли виручку до 187 мільярдів гри-
вень. Про це під час позачергового 
засідання Кабінету Міністрів по-
відомила перший заступник 
міністра економічного розви-
тку і торгівлі Юлія Ковалів. 2
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СуБОТНі зуСТРіЧі

Донька відомого 
художника скрипалька 
Богдана Півненко 
розповідає «УК» про любов 
до української музики



�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 156
Київ

Про внесення змін до Порядку акумулювання
сільськогосподарськими підприємствами сум

податку на додану вартість на спеціальних
рахунках, відкритих у банках та/або органах,

які здійснюють казначейське 
обслуговування бюджетних коштів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами

сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках
та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних кош-
тів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р.
№ 11 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 108; 2012 р., № 64, ст. 2611;
2014 р., № 78, ст. 2241; 2015 р., № 37, ст. 1124, № 96, ст. 3295), зміни, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2016 р. № 156

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку акумулювання сільськогосподарськими 

підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках,
відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське 

обслуговування бюджетних коштів
1. Абзаци другий і третій пункту 2 замінити абзацами такого змісту:
«Відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 Податкового кодексу України (далі

— Кодекс) сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний
режим оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу, додатково відкрива-
ються:

рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість,
призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні
рахунки таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що
здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення
операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і
технічних культур та продукції тваринництва, визначеної у пункті 209.19 статті
209 Кодексу);

рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість,
призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні
рахунки таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що

здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення
операцій з постачання зернових та технічних культур, визначених у пункті
209.19 статті 209 Кодексу;

рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість,
призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні
рахунки таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що
здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення
операцій з постачання продукції тваринництва, визначеної у пункті 209.19 стат-
ті 209 Кодексу.

У разі анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як плат-
ника податку на додану вартість на загальних підставах або виключення такого
підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування його
додаткові рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану
вартість, зазначені в абзацах третьому—п’ятому цього пункту (далі — додат-
кові електронні рахунки), на яких відсутні кошти, закриваються не раніше
робочого дня, що настає за днем такого анулювання/виключення.

Якщо реєстрацію сільськогосподарського підприємства як платника подат-
ку на додану вартість на загальних підставах анульовано або таке підприємство
виключено з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування і сума кош-
тів, зарахована на додаткові електронні рахунки зазначеного підприємства, є
недостатньою для перерахування коштів до державного бюджету та на спеці-
альний рахунок згідно з поданими територіальному органові ДФС податкови-
ми деклараціями, в яких відображаються результати діяльності в межах спеці-
ального режиму оподаткування, остаточний перерахунок коштів здійснюється
таким підприємством:

до державного бюджету — з власного поточного рахунка на електронний
рахунок;

на спеціальний рахунок — з власного поточного рахунка на спеціальний
рахунок.».

2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (подат-

кового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду
за операціями в межах спеціального режиму оподаткування підлягає перераху-
ванню на спеціальні рахунки сільськогосподарського підприємства у таких
розмірах:

15 відсотків — за операціями із зерновими та технічними культурами;
80 відсотків — за операціями із продукцією тваринництва;
50 відсотків — за операціями із сільськогосподарськими товарами/послуга-

ми (крім операцій із зерновими та технічними культурами,  продукцією тварин-
ництва).

Суми податку на додану вартість, що підлягають перерахуванню на спеці-
альні рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють каз-
начейське обслуговування бюджетних коштів, не підлягають сплаті до бюдже-
ту та повністю залишаються в розпорядженні відповідного сільськогосподар-
ського підприємства для використання у виробництві сільськогосподарських
товарів/послуг.

Для акумулювання зазначених сум податку на додану вартість сільськогос-
подарське підприємство зараховує кошти на власні додаткові електронні
рахунки.

Кошти, зараховані на додаткові електронні рахунки автоматично протягом
операційного дня, що настає за днем, в якому кошти надійшли  на такі рахунки,

перераховуються органом, що здійснює казначейське обслуговування бюд-
жетних коштів, на спеціальний рахунок, у таких розмірах:

50 відсотків — з рахунків, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього
Порядку;

15 відсотків — з рахунків, зазначених в абзаці четвертому пункту 2 цього
Порядку;

80 відсотків — з рахунків, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього
Порядку.

На підставі даних бухгалтерського та податкового обліку сільськогосподар-
ське підприємство складає податкову декларацію, в якій відображаються
результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування за звітний
(податковий) період, і в установлені статтею 203 Кодексу строки подає її в
електронній формі територіальному органові ДФС. У такій податковій деклара-
ції сільськогосподарське підприємство зобов’язане зазначити реквізити спеці-
ального рахунка та визначити суму, що підлягає перерахуванню на такий раху-
нок.

Сільськогосподарські підприємства у строки, встановлені Кодексом для
самостійної сплати податкових зобов’язань, повинні забезпечити перерахуван-
ня на власні додаткові електронні рахунки коштів у сумі, достатній для перера-
хування задекларованих сум податку на додану вартість до державного бюд-
жету та на спеціальний рахунок на підставі поданої відповідної податкової дек-
ларації.».

3. У пункті 4 цифри і слова «1 січня 2018 р.» замінити цифрами і словами
«1 січня 2017 р.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 березня 2016 р. № 176
Київ

Про внесення зміни в додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 26 грудня 2011 р. № 1399
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26

грудня 2011 р. № 1399 «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що
обслуговують органи виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2012 р., 
№ 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793), доповнивши його після позиції

«ДФС 1   373»  
такою позицією:
«Державна служба з питань 
Автономної Республіки Крим 
та міста Севастополя 1        ».  

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
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ОГОЛОШЕННЯ
Державна інспекція навчальних закладів України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад 

державних службовців:
- начальника управління контролю за діяльністю вищих навчальних закладів;
- головного державного інспектора відділу інспектування та моніторингу вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акре-

дитації; головного державного інспектора відділу інспектування та моніторингу вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації;

- головного спеціаліста — прес-секретаря сектору взаємодії з громадськістю та ЗМІ і міжнародного співробітництва
(на період відпустки для догляду за дитиною);

- головного спеціаліста сектору фінансового планування, бухгалтерського обліку та звітності.
У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спряму-

вання, стаж роботи за фахом на державній службі на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управлін-
ня не менше п`яти років, досвід роботи щодо управлінням персоналом (для начальника управління); стаж роботи за
фахом на державній службі на посаді провідного спеціаліста не менш як один рік або стаж роботи за фахом в інших
сферах управління не менш як три роки, вільно володіють  державною  мовою,  відповідають вимогам, визначеним стат-
тями 12, 23 Закону України «Про державну службу», володіють навичками роботи з комп’ютерною технікою та програм-
ним забезпеченням. Робота пов`язана з відрядженнями.

Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.
До конкурсної комісії подаються такі документи: заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення

заявника зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження держав-
ної служби; заповнена особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками; дві фотокартки розміром 4 х 6 см; копії
документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; декларація
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом
України «Про засади запобігання і протидії корупції»; копія документа, який посвідчує особу; копія військового квитка
(для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявнос-
ті).

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за тел.
236-33-02, 236-25-24.

Документи щодо участі у конкурсі подавати за адресою: 01135, м.Київ, вул. Ісаакяна, 18, Державна інспекція навчаль-
них закладів України, кім. 409.

В приміщенні Чаплинського районного суду
Херсонської області (смт Чаплинка, вул. Космо-
навтів, 23, кабінет №11) 23 березня 2016 року о
15 год. 00 хв. відбудеться судове засідання по
цивільній справі за позовом Трусової Олени Сер-
гіївни до Трусова Володимира Анатолійовича про
стягнення аліментів.

В разі неявки відповідача справу буде розгля-
нуто у його відсутність.

Голова суду В. А. Томашевський

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТ БАНК» до Богути Вікто-
рії Сергіївни про стягнення заборгованості. 

Суд викликає відповідача Богуту Вікторію Сергіївну в
судове засідання, яке відбудеться 25.03.16 року о 09-45
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел. (код
06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки справу буде розглянуто за наявними матеріала-
ми в заочному порядку.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розгля-
дає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Анциферової Надії Едуардівни про стягнення заборгованос-
ті. Відповідач у справі Анциферова Надія Едуардівна, остан-
нє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Червонофлотська, буд. 13, викликається на 25 березня
2016 року о 08 годині 45 хвилин 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 її відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як відпо-
відача Орлова Сергія Володимировича, останнє відоме місце
проживання: м. Одеса, пр. Добровольського, 97, кв. 80, у судо-
ве засідання, що відбудеться 23 березня 2016 року о 10.30
годині в приміщенні Суворовського районного суду міста Одеси
за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68,
зала судових засідань № 15, у якому буде слухатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПРИВАТБАНК» до Орлова Сергія Володимиро-
вича про стягнення заборгованості. До зазначеного часу відпо-
відачу пропонується подати до суду заперечення проти позову
та відповідні докази. У разі неявки відповідача у судове засідан-
ня без поважних на те причин справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя О. М. Малиновський

Києво-Святошинський районний суд Київ-
ської області повідомляє, що розгляд цивільної
справи за № 369/13046/15-ц за позовом ПАТ
«Універсал Банк» до Скіцька Василя Федорови-
ча та Буряк Лариси Порфирівни про стягнення
заборгованості відбудеться 24 березня 2016
року о 12 год. 45 хв.

Судове засідання відбудеться під головуван-
ням судді Усатова Д. Д. в приміщенні Києво-
Святошинського районного суду Київської
області, що розташований за адресою: м. Київ,
вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання
справа буде розглядатись за їх відсутності на
підставі наявних у справі доказів.

Шевченківський районний суд м. Києва
викликає в судове засідання Агаєва Геор-
гія Назімовича як відповідача по цивільній
справі за позовом Зонюк Ірини Ярославів-
ни до Нізомова Сергія Володимировича,
Агаєва Георгія Назімовича про відшкоду-
вання матеріальних збитків та компенса-
цію моральної шкоди, яке відбудеться
24.03.2016 р. о 14.30 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й
поверх, каб. 408. Явка до суду є обов’яз-
ковою. У разі неявки справа буде розгля-
датись за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Братішко
Андрія Володимировича, Ткачову Валерію Павлівну, Братішко Злату
Андріївну як відповідачів, представника третьої особи: Органу опіки
та піклування в особі Виконавчого комітету Ленінської районної ради
у м. Луганську, представника третьої особи: Управління Державної
міграційної служби України в Луганській області, в якості третьої
особи по цивільній справі № 426/7204/15-ц за позовом Алімова
Вадима Анатолійовича до Братішко Андрія Володимировича, Ткачо-
вої Валерії Павлівни, Братішко Злати Андріївни, третя особа: Орган
опіки та піклування в особі Виконавчого комітету Ленінської район-
ної ради у м. Луганську, Управління Державної міграційної служби
України в Луганській області про усунення перешкод в користуванні
квартирою шляхом зняття з реєстрації, в судове засідання, яке від-
будеться 22 березня 2016 року о 14.30 годині в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки у вказане судове заслання, суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Заводський районний суд м. Миколаєва викликає сторін по
цивільній справі № 487/1345/13-ц за позовом Компанії «АРРІ-
КАНО РІАЛ ЕСТЕЙТ ПІ ЕЛ СІ» (ARRIKANO REAL ESTATE PLC) до
Хорошева Вадима Васильовича, третя особа Компанія «АССО-
ФІТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (ASSOFIT HOLDINGS LIMITED), третя
особа Адамовський Дмитро Андрійович, про стягнення забор-
гованості за договором поруки та за зустрічним позовом Ада-
мовського Дмитра Андрійовича до Компанії «АРРІКАНО РІАЛ
ЕСТЕЙТ ПІ ЕЛ СІ» (ARRIKANO REAL ESTATE PLC), Хорошева
Вадима Васильовича, третя особа Компанія «АССОФІТ ХОЛ-
ДІНГС ЛІМІТЕД» (ASSOFIT HOLDINGS LIMITED) про визнання
недійсним договору поруки, у судове засідання, що призначено
на 30 березня 2016 року на 14 годину 30 хвилин у приміщенні
Заводського районного суду м. Миколаєва за адресою: 
м. Миколаїв, вул. Радісна, 3.

Суддя Агєєва Л. І.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в засідання
як відповідача Панкратову Тетяну Сергіївну по справі ТОВ
«Кредекс фінанс» про стягнення заборгованості за кредитом.

Слухання відбудеться 24.03.2016 року о 10.00 год. в при-
міщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зал № 18.

В разі нез’явлення відповідача у судове засідання, цивіль-
на справа буде розглянута за її відсутності на підставі наяв-
них доказів.

Суддя О. С. Пепеляшков

В приміщенні Чаплинського районного суду Херсонської
області (смт Чаплинка, вул. Космонавтів, 23, кабінет №11) 23
березня 2016 року о 10 год. 00 хв. відбудеться судове засідання
по цивільній справі за позовом Козуба Юрія Олександровича до
Радченка Дмитра Володимировича, Шалашенкова Олександра
Вікторовича, Петлі Вадима Юрійовича, третя особа: Чаплин-
ський РВ УМВС про застосування наслідків недійсності нікчем-
ного правочину, про визнання права власності набутим неза-
конно, скасування державної реєстрації права власності.

В разі неявки відповідачів справу буде розглянуто у їх відсут-
ність.

Голова суду В. А. Томашевський

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Аки-
менко Любов Федорівну як відповідача в судове засідання для роз-
гляду цивільної справи ЄУ № 420/360/16-ц (провадження 
№ 2/420/331/16) року за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Акименко
Любові Федорівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 24 березня 2016 року о 16 годині 00
хвилин (резервна дата судового засідання 30 березня 2016 о 16
годині 00 хвилин) в приміщенні Новопсковського районного суду за
адресою: Луганська область, смт Новопсков, вул. Леніна, 28.

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

Суддя В. В. Заботін

Втрачену декларацію про 
готовність об’єкта до експлуатації
№ ДП 14312168346, ІДАБК Дніп-
ропетровська ДП, стосовно капі-
тального ремонту з переплану-

ванням адміністративного примі-
щення за адресою: м. Дніпропет-

ровськ, Красногвардійський
район, вул. Чичеріна, 21, на ім’я
Лучинської Ніни Семенівни, про-
ектувальник ТОВ «ТАМ ДЕ МИ»,

підрядник ТОВ «Ейр Тренд» -
«Інжинірінг», вважати недійсною.

У Подільському районному суді м. Києва 24.03.2016 р. о 10 год.
00 хв. під головуванням судді Декаленко B. C. буде розглядатись
цивільна справа за позовом Шеремета Анатолія Григоровича до
Закритого акціонерного товариства «Фінансова Група «Страхові
традиції», Моторне (транспортне) страхове бюро України про стяг-
нення коштів.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в судове засідання
обов’язкова.

При неявці відповідача — справа буде слухатись за його відсут-
ності згідно зі ст.169 ЦПК України. 

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за
адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає як відповідача Управління комунального майна
Луганської міської ради в судове засідання по цивільній справі №
426/307/16-ц за заявою Корвякової Світлани Георгівни до Управ-
ління комунального майна Луганської міської ради про визнання
права власності, третя особа П’ята Одеська державна нотаріальна
контора, що відбудеться 24 березня 2016 року о 09.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідачів
по справі №409/329/16-ц за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» в особі ТОВ «Юридична фірма Вер-
нер» про стягнення заборгованості та збитків відповідно до кредитного договору.

Судове засідання відбудеться 24.03.2016 року об 11:00 год. (резервна дата на 28.03.2016 року
об 11:00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Бручко Юрій Іванович, останнє місце реєстрації: Луганська область,
Лутугинський район, смт Біле, вул. Комсомольська, буд.7. Викликається відповідач Бручко Світ-
лана Миколаївна, останнє місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський район, смт Біле,
вул. Комсомольська, буд.7.

У випадку неявки  відповідачів справу буде розглянуто за їх відсутності за наявними доказа-
ми.

Суддя Полєно В. С.
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оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області

викликає в судове засідання як відповідачів по справі 
№ 409/109/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» до 
Должикова Олександра Сергійовича та Должикової
Ольги Михайлівни про стягнення кредитної заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 24.03.2016 року об
11.30 год. (резервна дата на 28.03.2016 року об 11.30
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Должиков Олександр Сергі-
йович, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Южний,
буд. 10/а, кв. 41.

Викликається відповідач Должикова Ольга Михай-
лівна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Южний,
буд. 10/а, кв. 41.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто
за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідачів по справі 
№ 409/461/16-ц за заявою Публічною акціонерного то-
вариства «Дельта банк» до Чернявського Валерія Вален-
тиновича, Чернявського Олександра Валерійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25.03.2016 року о 13.00
год. (резервна дата 01.04.2016 р. о 13.00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається Чернявський Валерій Валентинович, ос-
таннє місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський
район, с. Успенка, вул. Вільхівська, буд. 19-А, та Черняв-
ський Олександр Валерійович, останнє місце реєстрації:
Луганська обл., Лутугинський район, с. Успенка, вул. Ча-
паєва, буд. 45.

У випадку неявки відповідачів, справу буде розгля-
нуто за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну
справу № 2/229/401/2016 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
до Айрапетова Миколи Хачатуровича, Айрапетової Су-
санни Сергіївни про стягненим заборгованності. Відпо-
відачі у справі Айрапетов Микола Хачатурович, 05
лютого 1951 року народження (останнє місце прожи-
вання: Донецька область, м. Дружківка, вул. Індустрі-
альна, буд. 14), Айрапетова Сусанна Сергіївна,
02.03.1958 року народження (останнє місце прожи-
вання: Донецька область, м. Дружківка, вул. Авіаційна,
буд. 65) викликаються 07 квітня 2016 р. на 13.00 годину
до суду, зала № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. В разі неявки відповідачів справа
буде розглянута у їх відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

ОГОЛОШЕННЯ
про закупівлю послуг з проведення аудиту, консалтингу 

та оцінки майна
Приватне акціонерне товариство «Українське Дунайське па-

роплавство» (далі - «Замовник») оголошує відбір (конкурс) на
надання послуг з проведення аудиту, консалтингу за 2014-2015
роки та оцінки майна.

Інформація про «Замовника»:
Найменування: Приватне акціонерне товариство «Українське

Дунайське пароплавство»; 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 001125821;
Місцезнаходження: 68600, м. Ізмаїл, Одеська обл., вул. Крас-

нофлотська (нова назва Пароходна), 28;
Фінансово-господарська діяльність: на комерційній основі; 
Джерело фінансування: власні кошти; 
Суб’єкт господарювання: друга група. 
Інформація щодо предмета закупівлі:
Найменування: Послуги з аудиту, консалтингу фінансової

звітності за 2014-2015 рр. та оцінки майна ПрАТ «УДП»;
Строк поставки послуги: травень - серпень 2016 р.
Закупівля послуг здійснюється згідно з вимогами Постанови

Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 р. № 390 «Деякі
питання проведення аудиту суб’єктів господарювання держав-
ного сектору економіки».

Порядок отримання інформації щодо умов закупівлі: 
Адреса веб-caйту: www.oaoudp.com.ua
Тел.: (04841) 67-427, (04841) 67-430, (04841) 67-444 
е-mail: ova@udp.izmail.uptel.net
oval@udp.izmail.uptel.net
udp904@udp.izmail.uptel.net
Подання пропозицій:
Місце: 68600, м. Ізмаїл, Одеська обл., вул. Краснофлотська

(нова назва Пароходна), 28, адмінбудівля № 1, каб. 904 (511);
Строк: 31.03.2016 р. до 16.00 год.
Час і місце проведення відбору:
конкурс відбудеться 7 квітня 2016 р. о 14.00 год. за адресою:

м. Ізмаїл, вул. Краснофлотська (нова назва Пароходна), 28, ад-
мінбудівля № 1, каб. 904.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідачів Караманешта Олександра
Євгеновича, Караманешту Олесю Анатоліївну для
участі в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Пра-
векс-Банк» про стягнення заборгованості, слухання
якої відбудеться 24 березня 2016 року, до Карама-
нешта Олександра Євгеновича та Караманешти
Олесі Анатоліївни о 08 год. 10 хв. у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін 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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/6925/15-ц за позовом
Лавренюк Ольги Володимирівни до Комунальної медичної
установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 5» м. Макіївки Донецької області про стягнення нарахо-
ваної, але не виплаченої заробітної плати, компенсації заро-
бітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати та
середнього заробітку за весь час затримки розрахунку при
звільненні та відшкодування моральної шкоди.

Відповідач у справі Комунальна медична установа «Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 5», м. Макіївка,
Донецької області, вул. Новобольнична, буд. 1, викликається
до суду 24 березня 2016 року на 08.20 годину, 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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр.
Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Гримоловського С.М. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідач у цивільній справі № 233/881/16-ц Гримолов-
ський Сергій Миколайович, 07.06.1980 р.н.,
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макі-
ївка, кв. Шахтарський, 15/74, викликається у судове за-
сідання о 08.00 год. 28 березня 2016 р. Розгляд
зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (корп. № 2, каб. № 16).

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 Т. О. Мартишева

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Волкову (Стеценко) Інну Володимирівну,
останнє відоме місце проживання якої: бульвар Миру, 1/15,
м. Первомайськ Миколаївської області, про те, що судовий
розгляд у цивільній справі за № провадження 2/484/58/16
за позовом Комунального підприємства «Затишок» до Вол-
кової (Стеценко) Інни Володимирівни, треті особи, які не за-
являють самостійних вимог на предмет спору, на стороні
позивача: Первомайська міська рада Миколаївської області,
Пальцева Тетяна Миколаївна, про виселення призначено на
23 березня 2016 року о 08.30. На призначений час Волковій
(Стеценко) Інні Володимирівні слід з’явитися до суду за ад-
ресою: вул. Карла Маркса, 18, м. Первомайськ, Миколаїв-
ської області. При собі мати паспорт або інший документ,
що посвідчує особу.

У разі неявки відповідачки позов, на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України, буде розглянутий за її відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Т. Ю. Фортуна

Тернівським міським судом Дніпропетровської області
03 березня 2016 року ухвалено заочне рішення по цивільній
справі № 194/1756/15-ц за позовом Брєдгауер Олександра
Івановича до Коротич Анни Олександрівни, третя особа: Го-
ловне управління ДМС у Дніпропетровській області, про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, яким позовні вимоги задоволено
та визнано Коротич Анну Олександрівну, 06 січня 1984 року
народження, такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням за адресою: вул. Лермонтова, буд. 4,
кв. 30, м. Тернівка Дніпропетровської області.

Відповідачеві роз’яснюється його право згідно зі ст. 228
ЦПК України у разі незгоди з рішенням суду звернутися до
Тернівського міського суду із заявою про перегляд заочного
рішення протягом десяти днів з дня публікації даного ого-
лошення.

У випадку неподачі відповідачем вказаної заяви, заочне
рішення набере законної сили.

Суддя І. П. Пономаренко

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102, Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства
«Акціонерно-Комерційний Банк «Капітал» до Касянчик
Андрія Івановича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач Касянчик Андрій Іванович, зареєстрований
за адресою: с. Польове, вул. Зелена, 22, Першотравне-
вий район, Донецька область, викликається на 24 бе-
резня 2016 року о 09.00 годині до Першотравневого
районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Касянчику Андрію Івановичу пропонується надати
свої заперечення щодо подову та докази до 24 березня
2016 року. У випадку неприбуття відповідача він повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у їх відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., каб. № 5

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача по
справі № 409/63/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Пучкова Олександра Вікторовича про стягнення
заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 23.03.2016 року об
11.30 год. (резервна дата на 31.03.2016 року 
об 11.30 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Пучков Олександр Вікторович, ос-
таннє місце реєстрації: Луганська область, Лутугин-
ський район, смт Успенка, вул. Тімірязєва, буд. 71.

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

Суддя Полєно B. C.

В провадженні судді Бердянського міськрайон-
ного суду Черткової Н. І. знаходиться цивільна
справа № 310/11180/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Перший Український міжна-
родний банк» до Лукіної Тетяни Володимирівни,
Лукіна Вячеслава Анатолійовича про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справ призначено на 28.03.2016 року о
10.00 годині в приміщенні Бердянського міськра -
йонного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Кому-
нарів, 64, каб. 401, Запорізької області, суддя
Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідачів: Лукіну Тетяну Воло-
димирівну, Лукіна Вячеслава Анатолійовича.

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

Тисменицький районний суд Івано-Франківської
області викликає Филимоненка Юрія Петровича як
відповідача по справі за позовом органу опіки та пік-
лування Тисменицької РДА в інтересах неповноліт-
нього Филимоненка Володимира Юрійовича до
Филимоненка Юрія Петровича про відібрання ди-
тини у батька без позбавлення його батьківських
прав у судове засідання, яке відбудеться 05 квітня
2016 р. о 10 год. 00 хв. в приміщенні Тисменицького
районного суду Івано-Франківської області: м. Івано-
Франківськ, вул. Незалежності, 150.

Останнє відоме місце проживання відповідача
Филимоненка Юрія Петровича: вул. 37-лінія п/о від-
ділення 66, м. Одеса, Суворовський район, зареєс-
троване місце проживання (перебування)
відповідача на даний час невідоме.

Суддя М. М. Хоминець

Полтавський районний суд Полтавської області,
відповідно до ч.10 ст. 74 ЦПК України, викликає Ко-
лінька Анатолія Івановича (останнє відоме місце
проживання: Полтавська область, Полтавський р-н,
с. Щербані, вул. Черняховського, 30) у судове 
засідання як відповідача по цивільній справі 
№ 545/3680/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Колінька Анатолія Івановича про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 28 березня 2016
року о 10.00 год. у приміщенні Полтавського район-
ного суду за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 154-А,
суддя Путря О. Г.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає в судове засідання, що від-
будеться в приміщенні Крюківського районного суду
м. Кременчука (м. Кременчук, вул. Красіна, буд.
37/49) як відповідача: Хаманді Махмуда Хасана, ос-
танні відомі місця перебування: м. Одеса, вул. Ара-
мейська, буд. 4, кв. 36, Полтавська область,
Кременчуцький район, с. Мала Кохнівка,  вул. Лесі
Українки, буд. 2, об 11 год. 00 хв. 23 березня 2016
року по справі за позовом Синяк Ірини Олексан-
дрівни до Хаманді Махмуда Хасана про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини.

Ваша явка обов’язкова! У разі неявки в судове за-
сідання справа буде вирішена на підставі наявних у
ній доказів у вашу відсутність. 

Суддя Демиденко І. О.

Приморський районний суд міста Одеси
повідомляє, що 7 квітня 2016 р. о 16 годині
00 хвилин у залі засідань № 221 в примі-
щенні суду за адресою: місто Одеса, вул.
Балківська, 33, відбудеться слухання справи
за позовом Кузьмічової Кароліни Олексан-
дрівни до Кулдіпа Раджа про розірвання
шлюбу.

В судове засідання на вищевказаний час
викликається відповідач Кулдіп Раджа. В разі
неявки в судове засідання позов може бути
розглянутий за його відсутністю та на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Оголошується конкурс з визначення 

організатора аукціону з продажу майна

боржника-банкрута ТОВ «Кепстар Гласс

Юкрейн Лімітед» за основними критеріями:

наявність ліцензії, досвід проведення 

аукціонів більш ніж три роки, 

запропонована найменша сума винагороди.

Заяви на участь у конкурсі направляти 

за адресою: 61072, місто Харків, 

пр-т Леніна, 56, оф. 527-А, у триденний 

термін з дня виходу оголошення.

ПОВІДОМЛЕННЯ
по факту втрати бланків полісів обов’язкового страхування та бланків 

добровільного страхування медичних витрат
ПрАТ «СК «ВУСО» у зв’язку з втратою просить вважати недійсними наступні до-

кументи: 
поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників

наземних транспортних засобів -
АІ 5910128 АІ 5910767 АЕ 7179780 АЕ 2787039 АЕ 2787043 АЕ 2780857 АЕ 2787042

АІ 5910129 АЕ 7179777 АЕ 7179781 АЕ 2787040 АЕ 2787044 АЕ 7179779 АЕ 2787046
АІ 5910130 АЕ 7179778 АЕ 2787037 АЕ 2787041 АЕ 2787045 АЕ 2787038

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

1796766 1796772 1796778 2131261 2131268 2131278 2305628 2305634 2305640
1796767 1796773 1796779 2131262 2131269 2131280 2305629 2305635 2305641
1796774 2131255 2131263 2131271 2131281 2305630 2305636 2305642 1796775
2131256 2131264 2131272 2131282 2305631 2305637 2305643 1796768 1796769
1796770 1796776 2131257 2131265 2131275 2131283 2305632 2305638 2305644
1796771 1796777 2131260 2131267 2131277 2131284 2305633 2305639 2305645
2305646 2305647 1790181 1790182 1790183 1790184 1790185 1790186 1790187
1790188 1790189 1790190

Генеральною прокуратурою України 15.03.2016, відповідно
до положень ст.ст. 276, 277 КПК України, складено письмове повідом-
лення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 2 ст. 3321 КК України, наступним колишнім працівникам органів
прокуратури Автономної Республіки Крим: Авідзба Денис Валікович, Ан-
тонович Сергій Федорович, Баріло Роман Олегович, Бондаренко Володи-
мир Олексійович, Вагін Олександр Сергійович, Галушко Ольга Анатоліївна,
Глушак Сергій Вікторович, Дем’яненко Олег Юрійович, Зінченко Наталія
Сергіївна, Кадуха Валерій Михайлович, Комєдєв Володимир Валерійович,
Коробцов Євген Сергійович, Лисенко Марина Геннадіївна, Маркін Олек-
сандр Анатолійович, Мельник Євген Борисович, Могоричев Олек-
сандр Михайлович, Оніщенко Олег Юрійович, Попов Артур Сергійович,
Приймак Андрій Олегович, Романюк Тарас Васильович, Стаднік Даніл
Анатолійович, Удовін Сергій Вікторович, Фрундін Артур Анатолійович,
Чухраєв Сергій Іванович, Широков Всеволод Андрійович, Шмельов
Дмитро Миколайович, Яновська Вікторія Анатоліївна, Меметова Ельвіра
Назимівна, Кувакіна Інна Володимирівна, Гладун Олександр Вадимович,
Ібадулаєв Емір Дамірович.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідачів по
справі №409/238/16-ц за позовом Кописової Юлії Вікторівни до Кописова Кирила Ігоровича про
стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 24.03.2016 року о 14.00 год. (резервна дата на 28.03.2016 року о
14.30 год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, викли-
кається відповідач Кописов Кирило Ігорович, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, кв-л Щербакова,
буд. 3, кв. 9.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.
Суддя В. С. Полєно

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання представника
заінтересованої особи по справі №409/338/16-ц за заявою Новосельцева Олександра Олександро-
вича про встановлення юридичного факту володіння нерухомим майном.

Судове засідання відбудеться 24.03.2016 року о 15.00 год. у залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, викликається представник заінтересованої особи Луганської
міської ради, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 14.

У випадку неявки представника заінтересованої особи справу буде розглянуто за його відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Троїцький райсуд Луганської обл. (смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а) викликає відповідачів:
Войтенка Юрія Івановича 24.03.2016 р. об 11.00
год., справа № 433/208/16-ц, Кліменка Миколу
Миколайовича, 24.03.2016 р. о 10.30 год., справа
№ 433/207/16-ц за позовом КС «Компаньйон» про
стягнення кредиту.

У разі неявки справи розглянуть без вашої
участі згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Бондаренко Л. І.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Ласовецького Анатолія Васильовича, місце
перебування якого невідоме, що судовий розгляд по цивіль-
ній справі провадження № 2/484/992/16 p. за позовом ПАТ
АБ «Експрес-Банк» до Ласовецького Анатолія Васильовича
про стягнення заборгованості по кредитному договору
№44360/06/к6 від 15.06.2011 р. відкладено на 24.03.2016
року о 08.45 годині. На призначений час відповідачу слід
з’явитись до Первомайського міськрайонного суду Микола-
ївської області з паспортом.

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

Суддя О. В. Мельничук

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє,
що 13 квітня 2016 р. о 14 годині 00 хвилин у залі засі-
дань № 221 в приміщенні суду за адресою: місто Одеса,
вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за по-
зовом Бабенко Ганни Олександрівни до Лабунець Тетяни
Михайлівни, третя особа: Бабенко Олександр Михайло-
вич, про відшкодування шкоди внаслідок залиття квар-
тири.

В судове засідання на вищевказаний час виклика-
ється відповідачка Лабунець Тетяна Михайлівна. В разі
неявки в судове засідання позов може бути розглянутий
за її відсутності та на підставі наявних у справі доказів.  

Суддя Л. М. Чернявська

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Уманцевої Наталії
Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачка Уманцева Н. М. викликається до каб. 
№ 6 суду на 13 квітня 2016 року о 13 годині 00 хвилин,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки
справа буде розглянута у її відсутності за наявними до-
казами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Тішкову Ольгу Олександрівну, місце
перебування якої невідоме, що судовий розгляд по ци-
вільній справі провадження № 2/484/1152/16 р. за позо-
вом Тішкова Сергія Вікторовича до Тішкової Ольги
Олександрівни про визнання батьківства відкладено на
30.03.2016 року о 09.30 годині. На призначений час від-
повідачу слід з’явитись до Первомайського міськрайон-
ного суду Миколаївської області з паспортом.

У разі неявки відповідача позов, на підставі ч.4 ст. 169
ЦПК України, буде розглянутий за його відсутності на
підставі наявних y справі даних чи доказів (постановлене
заочне рішення).

Суддя О. В. Мельничук
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Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, 

САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ, ПРЕДСТАВНИЦТВ–КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос України», № 99
(4849), 02.06.2010 р., з усіма наступними змінами та доповненнями (надалі – Правила), наступних змін:

1. Пункт 3.4 Правил викласти у наступній редакції:
«3.4. Проценти на відповідну суму овердрафту нараховуються та сплачуються за час фактичного користування Клієнтом

грошовими коштами Банку відповідно до умов Договору.
Нарахування процентів здійснюється з моменту проведення платежу(-ів) з Рахунку Клієнта за рахунок грошових коштів

Банку, тобто з дня та години фактичного надання грошових коштів Клієнту до дня та години повернення Клієнтом їх у
власність Банку, якщо інше не визначено умовами Договору.

Базою нарахування процентів є дебетове сальдо Рахунку Клієнта (з урахуванням кількості годин користування овер-
драфтом), яке відслідковується Банком погодинно (із періодичністю в одну годину), якщо інше не визначено умовами
Договору.

При цьому розрахунок процентів здійснюється погодинно кожного дня, із періодичністю в одну годину (із 1 (першої)
по 24 (двадцять четверту) годину включно), а кількість днів при нарахуванні процентів визначається за методом
«факт/360» (метод «факт/360» передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та 360
днів у році), якщо інше не визначено умовами Договору. 

Нарахування процентів здійснюється щомісячно наступним чином:
- перший раз – за період із відповідної години дня надання овердрафту по останню годину дня включно, що передує

останньому календарному дню у поточному місяці; 
- протягом дії Договору – із останнього календарного дня попереднього місяця по день, що передує останньому ка-

лендарному дню у поточному місяці;
- у разі закінчення строку овердрафту – із останнього календарного дня попереднього місяця  по годину остаточного

погашення заборгованості, якщо інше не визначено умовами цих Правил чи Договору. 
Днем нарахування процентів є останній робочий день місяця. Для розрахунку процентів день перенесення заборгова-

ності Клієнта на рахунки для обліку простроченої кредитної заборгованості та день погашення заборгованості вважається
одним днем. 

У випадку закінчення строку овердрафту днем нарахування процентів є останній день місяця, в якому  закінчився строк
овердрафту, при цьому якщо такий день припадає на вихідний, святковий або неробочий день, днем нарахування про-
центів вважається робочий день, що передує вихідному, святковому або неробочому  дню.

У разі якщо згідно з умовами Договору заборгованість Клієнта була перенесена на рахунки для обліку простроченої
кредитної заборгованості (згідно п. 3.6. Правил), нарахування процентів здійснюється на таких рахунках  щоденно із дня
перенесення такої заборгованості до дня остаточного погашення заборгованості. Базою нарахування є сума заборгованості
за використаною Клієнтом сумою ліміту овердрафту, що обліковується на рахунках для обліку простроченої заборгова-
ності».

2. Пункт 3.12.2 Правил викласти у наступній редакції:
«3.12.2. Зміна ліміту овердрафту може бути здійснена протягом строку дії Договору. Сторони домовились, що за на-

явності умов для зменшення розміру ліміту овердрафту Клієнта, Банк має право самостійно зменшити розмір ліміту овер-
драфту, про що письмово повідомляє Клієнта за 7 (сім) календарних днів до дати встановлення нового розміру ліміту
овердрафту. Письмове повідомлення Клієнта вважається здійсненим з дати відправлення Банком зазначеного письмового
повідомлення. У такому повідомленні Банк зазначає дату встановлення та розмір нового ліміту. При цьому Сторони по-
годили, що у даному випадку додаткова угода до Договору про зменшення ліміту овердрафту Сторонами не укладається.
Про зменшення ліміту овердрафту Клієнт може бути додатково повідомлений через систему StarAccess та/або в інший
спосіб. 

Банк не несе відповідальності за затримку надання послуг операторами поштового зв’язку.
Клієнт зобов’язаний на дату встановлення нового ліміту, зменшити заборгованість до розміру нового ліміту овердрафту. 
У разі не зменшення заборгованості Клієнтом за овердрафтом  до розміру нового ліміту овердрафту на дату його вста-

новлення, Банк припиняє надання овердрафту Клієнту та визнає строк погашення овердрафту таким що настав, а забор-
гованість Клієнта за овердрафтом такою, що підлягає поверненню, з наступного робочого дня після дати встановлення
нового ліміту овердрафту.».

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, а саме 19.03.2016
року.

Датою початку дії змін до Правил є 03.04.2016 року.

Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту С. М. Панов

Банківська та Генеральна ліцензія №75 видані НБУ 05.10.2011 року. Усі види банківських послуг.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства
«Всеукраїнський банк розвитку» до Зеленської Наталії Ва-
силівни, Кауна Юрія Миколайовича, Кауна Кирила Юрійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі - Каун Кирило Юрійович, фактичне
місце його проживання та реєстрації невідоме, викликається
на 08.00 год. 22.03.2016 року до Краматорського 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. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 22

березня 2016 року о 14.00 годині розглядає кримі-

нальну справу за обвинуваченням Мостового Сергія

Олександровича за ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка

обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Демидова В. К.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомляє
Буслаєва Дмитра Петровича, що у зв’язку з пору-
шенням зобов’язань за кредитним договором 
№ ZP0NGA00000042 від 27.08.2007 p., та відповідно
до пункту 27 Договору іпотеки № б/н від 27.08.2007
p., та ст. 38 Закону України «Про іпотеку» № 898-IV
від 05.06.2003 року, ПАТ КБ «Приватбанк» має намір
в рахунок погашення заборгованості за кредитним
договором укласти договір купівлі-продажу пред-
мету іпотеки, а саме квартири, що знаходиться за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Звенигородська, буд.
16, кв. 16.

Енергодарський міський суд Запорізької області викли-
кає Іванець Сергія Анатолійовича (зареєстрованого за адре-
сою: проспект Будівельників, б. 17-а, кв. 66-б, м. Енергодар,
Запорізька область) як відповідача у справі № 316/110/16-ц,
провадження № 2/316/256/16 за позовною заявою Іванець
Анни Леонідівни до Іванець Сергія Анатолійовича про розір-
вання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 31.03.2016 року о 08 год.
30 хв. у приміщенні Енергодарського міського суду за адре-
сою: пр. Будівельників, б. 17, м. Енергодар, Запорізька об-
ласть, 71503.

У разі неявки відповідача розгляд справи буде проводи-
тися за його відсутності на підставі наявних у справі доказів
відповідно до ст. 224 ЦПК України.

Суддя М. В. Капустинський

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/146/16-ц за
позовом Тактарової С.А. до Тактарова І.І. про розірвання
шлюбу. Відповідач у справі - Тактаров Ільдар Ізмайлович,
23.09.1979 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Куйбишева, 75А, викликається до
суду на 13 год. 00 хв. 23 березня 2016 року (корп. №2, каб.
№21) для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Каліуш О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/239/16-ц за позовом
Метейка Олександра Володимировича до Метейко Олексан-
дри Юріївни про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі - Метейко Олександра Юріївна,
02.07.1984 р.н., останнє відоме місце проживання якої: м.
Макіївка Донецької області, вул. Чубаря, буд. 10п/б, викли-
кається до суду на 24 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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84122, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Гриненка Сергія Івановича про
стягнення безпідставно отриманих коштів до Руденка Фе-
дора Івановича (останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Солодилова, буд.
14 «а»).

Для слухання справи по суті 22 березня 2016 року о 09
годині 00 хвилин викликається вказана особа як відповідач
у справі.

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

Суддя Геєнко М. Г.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області ви-
кликає до суду Чорну Крістіну Олександрівну, Чорного Олексан-
дра Олександровича, остання адреса мешкання якого: 
м. Маріуполь, пр. Леніна, 102-23, як відповідачів по цивільній
справі за позовом Юр Дар’ї Миколаївни до Чорної Крістіни Олек-
сандрівни, Чорного Олександра Олександровича, треті особи -
Житлово-комунальне підприємство «Житло Центр», Служба у
справах дітей Жовтневої районної адміністрації Маріупольської
міської ради, про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням, розгляд якої відбудеться
22.03.2016 р. о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 12.

У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсут-
ність.

Суддя Т. І. Скрипниченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Нестерової Оксани Леонідівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачка Нестерова Оксана Леонідівна, 16.07.1974
року народження, мешкає: м. Бахмут, вул. Коцюбинського,
16, викликається на 22.03.2016 року о 13 годині 30 хвилин
до суду, кабінет №312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Ходова Віталія Володимировича до Хо-
дової Тетяни Сергіївни про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Ходова Тетяна Сергіївна, яка мешкає
за адресою: м. Сіверськ Артемівського району Донецької об-
ласті, вул. Г. Котовського, 44, викликається на 13.00 годину
22 березня 2016 року до суду, каб. № 306, для участі у роз-
гляді вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відпові-
дача відповідно до ч.4 ст. 169 ЦПК України справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/1214/2016 за позовом Хуриленко Поліни
Валеріївни до Хуриленка Ігоря Миколайовича про розір-
вання шлюбу.

Відповідач викликається на 23 березня 2016 року о 09.00
годині 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 причину неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/1373/2016 за позовом Лободи Галини
Володимирівни до Молчанова Олексія Володимировича про
визнання права власності на житловий будинок.

Відповідач Молчанов Олексій Володимирович виклика-
ється на 24 березня 2016 року о 10.30 годині 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 причину неявки, інакше справа буде
розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства 
«Укрсоцбанк» до Чайкіна Андрія Михайловича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідач
у справі Чайкін Андрій Михайлович, 1975 року народження,
який зареєстрований: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Руд-
нєва, 1-17, сповіщення якого іншим шляхом неможливе, ви-
кликається на 23.03.2016 року о 13.20 годині до суду, зал
судових засідань №11/3, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність. 

Суддя Марченко Л. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Брижанова Дениса Юрійовича до Брижанової
Наталі Вікторівни, третя особа: Служба у справах дітей управління
молодіжної політики та у справах дітей Артемівської міської ради,
про визначення місця проживання малолітньої дитини.

Відповідач по справі: Брижанова Наталя Вікторівна, проживає
за адресою, вказаною у позовній заяві: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Леваневського, 152/3, викликається на 24 березня 2016
року о 10 годині 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Дубовик Ірину Олексіївну,
18.11.1968 р.н., яка зареєстрована за адресою: вул.
Фрунзе, 31/18, м. Алчевськ Луганської області, в су-
дове засідання з розгляду цивільної справи 
№ 2/415/477/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Дубовик Ірини Олексіївни про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 25 березня 2016 р. о 15 годині
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 3. У разі неявки в
дане судове засідання, справа буде розглянута без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. Л. Бойко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства
«Кредобанк» до Мухорлямової Яніни Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідач
у справі Мухорлямова Яніна Анатоліївна, 1983 року народ-
ження, зареєстрована: м. Макіївка Донецької області, вул.
Краснодарська, 10-25, сповіщення якої іншим шляхом не-
можливе, викликається на 24.03.2016 року о 09.20 годині
до суду, зал судових засідань №11/3, для участі у розгляді
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення проти позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Марченко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Бережного Геннадія Павловича як відпові-
дача у цивільній справі № 426/7233/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Бережного Геннадія Павловича про стягнення за-
боргованості в судове засідання, яке відбудеться 23
березня 2016 року о 09.30 год. у приміщенні суду за
адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
проводитиме розгляд справи без участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Сбитнєву Олену Володимирівну як відпові-
дача у цивільній справі № 426/7190/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Сбитнєвої Олени Володимирівни про стягнення
заборгованості в судове засідання, яке відбудеться
23 березня 2016 року о 10.30 год. у приміщенні суду
за адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
проводитиме розгляд справи без участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

Лисичанський міський суд Луганської області викли-
кає Штрекова Олега Миколайовича, 1969 року народ-
ження, який зареєстрований за адресою: вул. Жовтнева,
287/153, м. Лисичанськ Луганської області, як відпові-
дача у цивільній справі за позовом КП ЛЖЕК № 8 до
Штрекова Олега Миколайовича про визнання втратив-
шим право на користування житловим приміщенням,
третя особа - Лисичанська міська рада, у судове засі-
дання, яке відбудеться 24.03.2016 року о 09.15 год. у
приміщенні суду за адресою: вул. Штейгерська, 38, каб.
11, м. Лисичанськ. У разі неявки в судове засідання,
справа буде розглянута без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Н. В. Нестеренко

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Мельник Галину Михайлівну як відповідача у
цивільній справі № 426/7220/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Мельник Галини Михайлівни про стягнення забор-
гованості в судове засідання, яке відбудеться 23 бе-
резня 2016 року о 10.00 год. у приміщенні суду за
адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
проводитиме розгляд справи без участі відповідача.

Суддя О. A. Гашинська

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Посохову Оксану Сергіївну як відповідача у
цивільній справі № 426/7214/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Посохової Оксани Сергіївни про стягнення заборго-
ваності в судове засідання, яке відбудеться 24 бе-
резня 2016 року об 11.00 год. у приміщенні суду за
адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
проводитиме розгляд справи без участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Васютіну Лілію Миколаївну як відповідача у
цивільній справі № 426/7207/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Васютіної Лілії Миколаївни про стягнення заборго-
ваності в судове засідання, яке відбудеться 24 бе-
резня 2016 року о 09.00 год. у приміщенні суду за
адресою: Луганська обл., м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
проводитиме розгляд справи без участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає як відповідача Прончакову Ірину Володимирівну,
19.01.1953 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Космонавтів, 83-80, по
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Прончакової
Ірини Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, в судове засідання, яке відбу-
деться 24 березня 2016 р. о 08.30 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса,
45. В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу за відсутності відповідача за наявними у справі
доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає як відповідача Степанова Богдана Вікторовича,
29.12.1993 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Некрасова, 36, по справі
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Степанова Богдана
Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, в судове засідання, яке відбудеться 24 бе-
резня 2016 р. о 13.00 год. в приміщенні суду за адресою:
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі
неявки в судове засідання суд розглядатиме справу за
відсутності відповідача за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова
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оголошення
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Кириленка С. А. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/966/16-ц
– Кириленко Сергій Анатолійович, 23.08.1968 р.н., зареєстрова-
ний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, с. Горького, вул.
Пугачова, буд. 3, кв. 14, викликається у судове засідання о 08.00
год. 25 березня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи від-
будеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Кошман О. О. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідачка у цивільній справі № 233/5396/16-ц
– Кошман Оксана Олександрівна, 11.04.1979 р.н., зареєстрована
за адресою: Донецька область, Костянтинівський район, с. Ро-
манівка, вул. Ціолковського, буд. 32, викликається у судове за-
сідання о 08.00 год. 01 квітня 2016 р. Розгляд зазначеної
цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як відповідача Ільєнко Олену
Андріївну у судове засідання, яке відбудеться
01.04.2016 року о 14:30 годині у приміщенні Білго-
род-Дністровського міськрайонного суду за адресою:
Одеська область, місто Білгород-Дністровський, вул.
Військової слави, 27, зал судових засідань № 23, по
цивільній справі № 495/682/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя В. В. Мишко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Уварова Ю. О. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/592/16-ц –
Уваров Юрій Олександрович, 16.04.1970 р.н., зареєстрований за
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Ватутіна, 3-й про-
їзд, буд. 7, викликається у судове засідання о 08.00 год. 24 бе-
резня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться
в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Шевелєва A. M. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/973/16-ц
– Шевелєв Анатолій Миколайович, 10.04.1959 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Калініна,
буд. 35, викликається у судове засідання о 08.15 год. 25 березня
2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Ковальова Євгена Дмитровича, 25.03.1980 р.н.,
смт Успенка, вул. Грибоєдова, б. 3; Ковальову Ірину Юрі-
ївну, 05.08.1979 р.н., смт Успенка, вул. Чапаєва, б. 42, як
відповідачів в судове засідання по цивільній справі 
№ 409/371/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 12.04.2016 року 
о 13 год. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел.
2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідачі вва-
жаються належним чином повідомленими про час, день
та місце проведення судового засідання.

Суддя В. Г. Скворцова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Пелипчатіної Ольги
Сергіївни та Кіцельової Світлани Олександрівни про стягнення
боргу за кредитним договором.

Відповідачі по справах: Пелипчатіна Ольга Сергіївна, 1976 р.н.
(місце реєстрації не відоме), викликається на 31 березня 2016
року о 10 годині 20 хвилин; Кіцельова Світлана Олександрівна,
1980 р.н. ( місце реєстрації не відоме), викликається о 10.30 го-
дині 31.03.2016 року до суду, кабінет № 313, для участі у роз-
гляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їх відсутність.

Суддя Радченко Л. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Лагутенкової Юлії Анатоліївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідачка у цивільній справі
№ 233/596/16-ц – Лагутенкова Юлія Анатоліївна, 07.08.1978 р.н.,
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул.
Тайожна, буд. 1, кв. 31, викликається у судове засідання о 08.15
год. 24 березня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи від-
будеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Переверзєва Євгена Володимировича про стягнення боргу
за кредитним договором.

Відповідач по справі Переверзєв Євген Володимирович
(місце проживання не відоме) викликається на 30 березня
2016 року о 13 годині 00 хвилин до суду, кабінет № 313, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Акцент Банк» до
Бондаренка Івана Сергійовича про стягнення боргу за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі Бондаренко Іван Сергійович, 1991 р.н.
(місце реєстрації не відоме), викликається на 31 березня 2016
року о 10 годині 00 хвилин до суду, кабінет № 313, для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Леон-
тьєва Артема Павловича про стягнення заборгованості за
договором кредиту.

Відповідач у справі Леонтьєв Артем Павлович, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Жданівка, пр. Ава-
рійний, 16/3, викликається на 05.04.2016 року о 09.40 годині
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 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Гурниць-
кого Володимира Станіславовича про стягнення
заборгованості за договором кредиту.

Відповідач у справі Гурницький Володимир Станіславо-
вич, останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Юноко-
мунарівськ, вул. Рахманінова, 18/2, викликається на
05.04.2016 року о 10.00 годині 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.

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як
відповідача Любимову Валентину Олександрівну, яка меш-
кає за адресою: м. Маріуполь, вул. Новоросійська, б. 26, кв.
103, по цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства КБ «Приватбанк» до Любимової Валентини
Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 30 березня 2016 року о
09.45 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 39-а.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки
до суду без поважних причин, це оголошення вважається
належним повідомленням і справу буде розглянуто по суті
за наявними матеріалами справи.

Суддя М. В. Дзюба

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Кубеку Олександра Валерійовича, 08.11.1988
р.н., мешканця: м. Конотоп, вул. Ватутіна, 82/75, Сум-
ської області, як відповідача по цивільній справі 
№ 2/577/384/16 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором в
розмірі 12631 грн 13 коп., яке відбудеться 12 квітня 2016
року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адре-
сою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабі-
нет № 8.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача на підставі зібраних по
справі доказів.

Суддя Л. В. Громова

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як
відповідача Гульцеву Ольгу Олександрівну, яка мешкає за
адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, б. 16/16, кв. 33
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «Приватбанк» до Гульцевої Ольги Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 30 березня 2016 року о
10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 39-а.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки
до суду без поважних причин це оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розглянуто по суті за
наявними матеріалами справи.

Суддя М. В. Дзюба

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як
відповідача Огли Світлану Димівну, яка мешкає за адре-
сою: м. Маріуполь, вул. Калініна, б. 44-Б, по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
КБ «Приватбанк» до Огли Світлани Димівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 30 березня 2016 року о
09.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр. Будівельників. 52-А, кабінет № 39-а.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі не-
явки до суду без поважних причин, це оголошення вва-
жається належним повідомленням і справу буде
розглянуто по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя М. В. Дзюба

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 25 березня
2016 року о 09.30 год. в приміщенні Чернігівського 
районного суду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, смт Чернігівка, вул. Леніна, буд. 391,
Бердникова Олександра Анатолійовича, зареєстрова-
ного за адресою: Донецька область, м. Кіровське, вул.
Вокзальна, буд. 103, як відповідача по цивільній справі
№ 329/71/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Універсал Банк», представник позивача, Глаз-
ков Олександр Вікторович до Бердникова Олександра
Анатолійовича про стягнення боргу за кредитним дого-
вором. 

Суддя Н. М. Пода

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Деняка Володимира Володимировича,
27.09.1982 р.н., мешканця: м. Конотоп, вул. Рябошапка,
8 ( гуртожиток) Сумської області, як відповідача по ци-
вільній справі № 2/577/355/16 р. за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором в розмірі 11098 грн 23 коп., яке відбу-
деться 12 квітня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в
приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Коно-
топ, вул. Садова, 8, кабінет № 8.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розгля-
нута у відсутність відповідача на підставі зібраних по
справі доказів.

Суддя Л. В. Громова

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Загер Катерину Валеріївну як відповідача по цивіль-
ній справі № 2/756/1651/16 за позовом Загер Сагер
Абделли до Загер Катерини Валеріївни про розір-
вання шлюбу у судове засідання на 1 квітня 2016 р.
о 10.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,
суддя Луценко О. М.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за вашої відсутності за наявними у справі доказами
відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Богдан Віру Григорівну для участі в
цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Бог-
дан Віри Григорівни про стягнення заборгованості, яка
відбудеться 25 березня 2016 року о 14.00 годині у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Києво-Святошинський районний суд Київської 
області повідомляє, що розгляд цивільної справи  
№ 369/715/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Альфа-Банк» до Білого Олега Валентиновича
про стягнення заборгованості відбудеться 24 березня
2016 року о 12 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Усатова Д. Д. в приміщенні Києво-Святошинського 
районного суду Київської області, що розташований за
адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа буде
розглядатись за їх відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання як
відповідача Марценюка Володимира Анатолійовича, останнє ві-
доме місце проживання: с. Селище, вул. Калініна, 13 Тиврів-
ського району Вінницької області, по справі № 145/1382/15-ц за
позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Марценюка Володимира Анато-
лійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 12.04.2016 р. о 09.00 год. в приміщенні Тиврів-
ського районного суду Вінницької області за адресою: вул. Шев-
ченка, 3, смт Тиврів Тиврівського району Вінницької області,
23300.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази.

У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справу буде розглянуто за його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. Г. Мазурчак

Гайсинський районний суд Вінницької області повідом-
ляє, що розгляд справи за позовом Смішного Віктора Васи-
льовича до Нізовцевої Ольги Валентинівни, заінтересована
особа - орган опіки та піклування Гайсинської міської ради
про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів
відбудеться 28.03.2016 р. 09.00 год. в приміщенні Гайсин-
ського районного суду Вінницької області за адресою: 
м. Гайсин, вул. Соборна-47, Вінницької області.

У випадку неявки в судове засідання відповідачки Нізов-
цевої Ольги Валентинівни, 20.10.1971 р.н., останнє відоме
місце проживання якої було за адресою: м. Гайсин, вул. За-
водська (Плеханова)-117, кв. 29, Вінницької області без по-
важних причин, справу може бути розглянуто без неї.

Суддя Кравець В. І.

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідачів Рубаненка Сергія Вячеславовича, Рубаненко
Наталію Миколаївну, Чупрака Сергія Сергійовича для участі
в цивільних справах за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про
стягнення заборгованості, слухання якої відбудеться 24 бе-
резня 2016 року до Рубаненка Сергія Вячеславовича, Руба-
ненко Наталії Миколаївни та Чупрака Сергія Сергійовича о
08 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30. З дня опуб-
лікування оголошення про виклик сторін вони вважаються
повідомленими про час та місце слухання справи. У разі не-
явки суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Рівненський міський суд викликає Нагорного Сер-
гія Віталійовича, 23.01.1972 р.н., останнє відоме
місце реєстрації: м. Рівне, вул. Поліська, 13, кв. 4, як
відповідача в судове засідання по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Приватбанк» до Нагорного Сергія Віталійо-
вича про стягнення заборгованості, яке відбудеться
об 11 год. 00 хв. 18 квітня 2016 року в приміщенні
Рівненського міського суду за адресою: м. Рівне,
вул. Шкільна, 1.

Явка до суду обов’язкова.
Суддя Н. Ю. Музичук

Подільський районний суд м. Києва викликає Дудара Євгена
Миколайовича, який проживає за адресою: м. Київ, вул. Канів-
ська, 43 (п/б), як відповідача по справі № 758/1277/16-ц за по-
зовом Харахордіна Валентина Івановича до Дудара Євгена
Миколайовича, третя особа: Подільський районний відділ Дер-
жавної міграційної служби України в м. Києві, про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Засідання призначено на 14 квітня 2016 року о 14.30 год. за
адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14-б, каб. 7, під головуванням
судді Г. Б. Супрун.

З опублікуванням оголошення про виклик до суду відповідач
вважається повідомленим про день, час та місце розгляду
справи і в разі неявки до суду справа може бути розглянута за
його відсутності.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, 
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу
№ 229/4748/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Руднєва Володи-
мира Івановича, 26 червня 1975 року народження, який
зареєстрований: Донецька область, м. Дружківка, вул. Ле-
ніна, 24-13; Гавриленка Ігоря Вікторовича, 24 листопада 1974
року народження, який зареєстрований: Донецька область,
м. Дружківка, вул. Леніна, 11-3, про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідачі викликаються до
суду на 25 березня 2016 року о 13 год. 00 хв.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідачів справа буде роз-
глянута в їхню відсутність.

Суддя Рагозіна С. О.

Комсомольський районний суд м. Херсона повідом-
ляє, що 31.03.2016 р. о 09.15 год. суддя Котьо І. В. 
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Трофимова В. М. про стягнення забор-
гованості.

Трофимову Володимиру Михайловичу, не зареєс-
трованому у встановленому законом порядку як за
місцем проживання, так і за місцем перебування,
треба з’явитися на вказану годину за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. 404.

Шосткинський міськрайсуд Сумської обл. пові-
домляє, що розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Білої Зінаїди Іванівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором призначено
на 01.04.2016 р. о 09 год. 30 хв., адреса: м. Шостка,
вул. К. Маркса, 63, к. 15.

У разі неявки справа розглядатиметься у вашу
відсутність. 

Суддя О. М. Сидорчук

Черняхівський районний суд викликає Ольшанов-
ського Василя Ігнатовича, зареєстроване місце про-
живання: вул. Богунська, 2, с. Іванків Черняхівського
р-ну Житомирської обл., як відповідача по справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ольшановського
Василя Ігнатовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Засідання відбудеться о 10
год. 00 хв. 15 квітня 2016 року за адресою: вул. Сло-
бідська, 1, смт Черняхів Житомирської області.

У разі неявки відповідача без повідомлення при-
чин неявки, справу буде розглянуто у його відсут-
ність.

Суддя Н. Є. Слободенюк

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає ци-
вільну справу № 2/229/402/2016 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»
до Риліної Валерії Вікторівни про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Риліна Валерія Вікторівна, 12 червня
1976 року народження (останнє місце проживання: м. Друж-
ківка, Донецька обл.,  вул. Шевченка, буд. 89) викликається
на 7 квітня 2016 р. о 16.00 годині до суду, зала №1, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

В Комсомольському районному суді м. Херсона 5
квітня 2016 року о 10.00 годині в кабінеті № 302 від-
будеться судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» до Комлевої Олени
Вікторівни про стягнення заборгованості. В судове
засідання викликається відповідачка Комлева Олена
Вікторівна. У разі неявки справу буде розглянуто за
її відсутності.

Суддя В. В. Прохоренко
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Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 28.04.2016 року
о 15.00 год. розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до
Чумаченка Володимира Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідач, місце
проживання якого невідоме, викликається для участі у
розгляді 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 за його відсутності. 

Суддя Літовка В. В.

Краснопільський районний суд Сумської області ви-
кликає Федорова Сергія Івановича, 19.01.1978 р.н., місце
реєстрації: смт Краснопілля, вул. Матросова, 15, Крас-
нопільського району Сумської області, ІПН 2850814294,
як відповідача у справі №578/135/16-ц, провадження 
№ 2/578/73/16 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приватбанк» до Федорова
Сергія Івановича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором для участі в розгляді справи, який
відбудеться 28 березня 2016 року  о 09.30 год.

Наслідки неявки передбачено ст. 169 ЦПК України.
Адреса суду: 42400, Сумська область, смт Красно-

пілля, вул. Вокзальна, 18. 
Суддя Щербина A. С.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 10.05.2016 року
о 16.00 год. розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до
Губенко Інни Анатоліївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідачка, місце прожи-
вання якої невідоме, викликається для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Літовка В. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приват Банк» до Пинько
Людмили Михайлівни про стягнення заборгованості,
місце проживання якої невідомо, викликається на
25.03.2016 року о 08.30 годині до суду, каб. №22, для
участі у розгляді 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 Михальченко А. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Акцент-Банк» до Красової Ніни Іва-
нівни про стягнення боргу за кредитним договором.

Відповідач по справі Красова Ніна Іванівна, проживає за ад-
ресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, с. Пилип-
чатіно, вул. Фурманова, 12, Бахмутського району, викликається
на 24 березня 2016 року о 10 годині 30 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 26
лютого 2016 року відкрито апеляційне провадження за
апеляційного скаргою прокурора на ухвалу Оріхівського
районного суду Запорізької області від 04.02.2016 року,
якою обвинувальний акт за обвинуваченням Прокопенка
О. Л. ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України
повернуто прокурору.

До суду як обвинувачений викликається Прокопенко
Олександр Леонідович. Судове засідання відбудеться 24
березня 2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за
адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162.

Суддя М. С. Тютюник

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сіделєвої Ольги Ста-
ніславівни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Сіделєва Ольга Станіславівна, 12.04.1979
року народження, яка мешкає за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Леваневського, буд. 41, викликається до суду 
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 304) на
30.03.2016 р. о 10 год. 30 хв. для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. В. Решетняк

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чернокалова
Дмитра Юрійовича про стягнення боргу за кредитним догово-
ром.

Відповідач по справі Чернокалов Дмитро Юрійович, проживає
за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м.
Бахмут, вул. Радянська, 18/гурт, кв. 521, викликається на 24 бе-
резня 2016 року об 11 годині 00 хвилин до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідача по справі №408/5795/15-ц
(2/408/2137/15) за позовом ПАТ «Ідея Банк» про
стягнення заборгованості з Яценка Сергія Олексан-
дровича (вул. Перемоги, 27, смт Михайлівка, м. Ро-
веньки, Луганська область).

Судове засідання відбудеться 01.04.2016 року о
14 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Ліхоти Ольги Борисівни
до Кузіна Дениса Ігоровича про стягнення аліментів на
дитину.

Відповідач по справі Кузін Денис Ігорович, який заре-
єстрований за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, б. 56, кв.
73, викликається на 08.00 годину 24 березня 2016 року
до суду для участі у розгляді 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 за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Карабута В’ячеслава Миколайовича
для участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Банк
Форум» до Карабута В’ячеслава Миколайовича, яка від-
будеться 23 березня 2016 року о 08.40 годині, про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України, Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.)
викликає в судове засідання як відповідача Бабича
Богдана Вікторовича по справі № 522/25923/15 за
позовом Андрицької Ольги Олександрівни до Бабича
Богдана Вікторовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28.03.2016 р. о 14
год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
каб. 224.

У випадку неявки в судове засідання зазначеної
особи справа буде розглянута за її відсутності.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Ма-
кедонського Миколу Івановича (13.03.1966 р.н., адреса: вул.
Кірова, буд. № 19, м. Арциз Одеської області) як відповідача
по цивільній справі № 492/1441/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Македонського
Миколи Івановича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Розгляд справи призначено на 31.03.2016
р. о 16 год. 30 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Оде-
ської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. №29, м.
Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс:
(04845)3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача в судове засідання або непові-
домлення про причину неявки, справа буде розглянута у
його відсутність за наявними в ній матеріалами.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Катаєва Андрія Андрійовича як
відповідача по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Катаєва Андрія Андрійовича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться
13.04.2016 р. о 08.30 год. за адресою: м. Київ, вул.
Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до
суду обов’язкова. Уразі неявки справа буде розгля-
датися за наявними в ній доказами.

Суддя Піхур О. В.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка Вінницької об-
ласті) викликає Біляка Дениса Володимировича як
відповідача в попереднє судове засідання на 09 го-
дину 30 хвилин 31 березня 2016 року в цивільній
справі за позовом Захарчука М. В. в інтересах Ви-
ноградової А. І. до Бузінського О. М., ТОВ «АВТО
ГЕО», Колосова Ю. В. та Біляка Д. В., із участю тре-
тьої особи - Шпорта М. М., про визнання правочину
недійсним та визнання права власності.

Суддя В. М. Вернік

Тростянецький районний суд Вінницької області
викликає відповідача Брацюка Віталія Петровича,
06.03.1970 р.н., у судове засідання по цивільній
справі № 147/104/16-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс
- Банк» до Брацюка Віталія Петровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 23 березня 2016 р. о 09 год. 30 хв. за адресою
суду: 24300, вул. Соборна, 21, смт Тростянець Трос-
тянецького району Вінницької області.

В разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглянута у його відсутність за наяв-
ними в ній доказами.

Суддя Г. М. Костюк

Втрачені поліси ОСЦПВВНТЗ: 

Серії АІ: 3310952, 4928996, 4929014, 4929093,

4929094, 4942878, 4969491, 4980756, 4980757,

4980758, 3310188, 3310190, 3310192, 3310193,

3250635, 4052034, 4052039, 4052071, 4052072,

4933882, 4933883, 3705364, 3707588 

страховик – ПрАТ «Європейський страховий

союз», код ЄДРПОУ 33552636 – 

вважати недійсними.

В провадженні Галицького районного суду 
м. Львова (суддя Зубачик Н. Б.) знаходиться ци-
вільна справа за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до
Спільника Тараса Васильовича про стягнення забор-
гованності за номером 461/618/16-ц.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
24 березня 2016 року о 09 годині 20 хвилин. Попе-
реджаємо відповідача Спільника Тараса Васильо-
вича, що у випадку його неявки в судове засідання
на вищевказане число, справу буде розглянуто у
його відсутності на підставі наявних доказів у мате-
ріалах справи.

Державне науково-технічне підприєм-
ство «Бурова техніка» (код ЄДРПОУ 13957538,
адреса: 36007, м. Полтава, вул. Заводська, 12) пові-
домляє про реорганізацію підприємства шляхом
приєднання до державного підприємства «Полтав-
ське управління геофізичних робіт» (код ЄДРПОУ
00147921, адреса: 36007, м. Полтава, вул. Завод-
ська, 16) на правах структурного підрозділу.

Головою комісії з реорганізації призначено Сі-
ренка Володимира Івановича. Претензії (заяви) кре-
диторів приймаються у письмовому вигляді
протягом двох місяців із дня публікації повідом-
лення.

Оголошується конкурс з визначення організатора

аукціону з продажу майна боржника-банкрута 

ТОВ «Кепстар Юкрейн Лімітед» за основними 

критеріями: наявність ліцензії, досвід проведення

аукціонів більш ніж три роки, запропонована 

найменша сума винагороди. Заяви на участь 

у конкурсі направляти за адресою: 61072, місто

Харків, пр-т Леніна, 56, оф. 527  у триденний 

термін з дня виходу оголошення.

Городоцьким районним судом Хмельницької об-

ласті викликається до суду Федоров Борис Степано-

вич (останнє відоме місце проживання: 32000,

Хмельницька обл., м. Городок, вул. 8-го Березня буд.

24) на 13 годин 30 хвилин 24.03.2016 р. для участі у

розгляді справи № 672/73/16-ц по суті за позовом

ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Ю. К. Сакенов

Монастирищенський районний суд Черкаської об-
ласті (вулиця Соборна, 98, м. Монастирище) викли-
кає Глухову Наталію Миколаївну в якості відповідача
на 09 годину 07.04.2016 року у цивільній справі 
№ 702/229/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Глухової Наталії Миколаївни про стягнення заборго-
ваності.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя М. В. Бурлака

Охтирський міськрайонний суд повідомляє, що

судове засідання по справі за позовом Закірової

Людмили Володимирівни до Закірова Файзіддіна

Сайдалієвича про розірвання шлюбу призначено на

11.04.2016 року о 10.00 годині в приміщенні суду за

адресою: м. Охтирка Сумської області, вул. Незалеж-

ності, 7, суддя Сидоренко Р. В.

В судове засідання викликається відповідач Закі-

ров Файзіддін Сайдалієвич, 09.09.1982 р.н.

Недригайлівський районний суд Сумської області по-
відомляє, що 05 квітня 2016 року о 10 годині в залі су-
дових засідань Недригайлівського районного суду
Сумської області за адресою: Сумська обл., м. Недри-
гайлів, вул. Шевченка, 4, відбудеться розгляд справи 
№ 582/215/16-ц за позовом Прийми Олесі Петрівни до
Прийми Олександра Дмитровича, 01 серпня 1980 року
народження, про стягнення аліментів на утримання не-
повнолітньої дитини. Головуючий по справі суддя Яко-
венко Н. М. У разі неявки відповідача Прийми О. Д. в
судове засідання, справа може бути розглянута на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя Н. М. Яковенко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача Шипуліна
Володимира Анатолійовича (91021, м. Луганськ, вул. Та-
расівська, б. 18а) по справі № 409/335/16-ц за позовною
заявою ПАТ «АБ Експрес-Банк» до Шипуліна Володи-
мира Анатолійовича про стягнення заборгованості по
кредитному договору.

Судове засідання відбудеться 23.03.2016 року о 14.00
год. (резервна дата 28.03.2016 р. о 14.00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. пові-
домляє, що цивільна справа № 2/243/1268/2015 за позо-
вом ПАТ «Приват Банк» до Належного Віктора Івановича
про стягнення заборгованості призначена до розгляду на
21.03.2016 р. о 10.30 год. (запасна дата 25.03.2016 р. о
09.00 год.) за адресою суду: м. Слов’янськ, Донецької
обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідача Належного Віктора Івановича,
27.06.1952 року народження, мешкаючого: м. Горлівка,
Донецька обл., вул. Володарського, буд. 8, кв. 2, є
обов’язковою.

При собі мати паспорт, ІНН.
Суддя Руденко Л. М.

В провадженні Красногвардійського районного суду 
м. Дніпропетровська знаходиться цивільна справа за позов-
ною заявою Ординатус Володимира Володимировича до
Пустового Сергія Миколайовича про витребування майна з
чужого незаконного володіння.

Відповідач Пустовий Сергій Миколайович викликається
в судове засідання на 23 березня 2016 року о 08.15 годині у
приміщення Красногвардійського районного суду м. Дніпро-
петровська, пр. Пушкіна, 77-6, каб. 23. Суддя Черкез Д. Л.

Після опублікування об’яви в пресі відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки
відповідача Пустового Сергія Миколайовича справу буде
розглянуто за його відсутності.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача по справі № 408/5952/15-ц
(2/408/2203/15) за позовом ПАТ АК «Експрес-Банк»
про стягнення заборгованості з Черкасова Євгена
Миколайовича (вул. Миру, 22, м. Свердловськ, Лу-
ганська область).

Судове засідання відбудеться 01.04.2016 року о
13 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Карбаш’яна Руслана
Куркеновича про стягнення заборгованості. Відповідач
Карбаш’ян Р. К. викликається на 30 березня 2016 року
о 09.00 годині до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Пікалова Н. М.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, буд. 4) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Пронічева Юрія
Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач по справі Пронічев Юрій Юрійо-
вич (зареєстрований за адресою: м. Торецьк, с. Кірове,
вул. Соцгородок, буд. 29, кв. 1) викликається на 04
квітня 2016 року о 14.00 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С. С. Бабенко

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відпо-
відачів Відділ державної виконавчої служби Деснянського
районного управління юстиції у м. Києві та Товариство з об-
меженою відповідальністю «Укрспецторг групп» в судове
засідання, яке відбудеться 31 березня 2016 року о 14.30 год.
за адресою: 02225, м. Київ, пр-т Маяковського, 5-в, каб. 
№ 32, для розгляду цивільної справи за позовом Зими Сер-
гія Олександровича до Відділу державної виконавчої служби
Деснянського районного управління юстиції у м. Києві, То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Укрспецторг
групп», треті особи: Мевшин Павло В’ячеславович, Зима Ве-
роніка Олександрівна, про визнання недійсними результатів
прилюдних торгів.

Суддя Є. П. Смирнова

Іллічівський міський суд Одеської області викликає як
відповідачів: Тарасівську сільську раду Тульчинського
району Вінницької області, секретаря Тарасівської сільської
ради Тульчинського району Вінницької області Ліванчук Те-
тяну Василівну, Трембовецького Сергія Павловича та третю
особу Тульчинську державну нотаріальну контору по цивіль-
ній справі № 501/413/14-ц за позовом Деревяги Івана Васи-
льовича про визнання заповіту недійсним та визнання права
власності.

Судове засідання відбудеться 29 березня 2016 р. о 12.00
год. за адресою: Одеська область, м. Іллічівськ, пл. Праці,
буд. 4, каб. № 12 (суддя Максимович Г. В.).

У випадку неявки відповідачів, справу буде розглянуто в
заочному порядку.



www.ukurier.gov.ua УРяДОВий КУР’єР20

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року

Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» — 
61035, 40227 (соціальний)

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

Aдреса в Iнтернетi: www.ukurier.gov.ua
Адреса редакцiї: 01008,  Київ,  вул. Садова,  1
Телефон для довiдок: 253-12-95.
Телефони вiддiлу реклами: 253-55-09,  
факс: 230-06-71, e-mail: adv@ukcc.com.ua
«Урядовий кур’єр» виходить у вiвторок, середу, четвер,

п’ятницю та суботу
Зам. № 46492. Тираж 21886

Листування з читачами тiльки 
на сторiнках газети.

Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
iнформацiї та реклами несуть автори 

та рекламодавцi.
Набрано i зверстано у комп’ютерному

центрi «Урядового кур’єра». 
Друк: ТOВ «Мега-Полiграф»,  

04073,  Київ,  вул. Марка Вовчка,  12/14
www.mega-poligraf.kiev.ua

ПОГОДА НА зАВтРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 20 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -2    -7         0    +5
Житомирська -1    -6         0    +5
Чернігівська -2    -7         0    +5
Сумська -2    -7         0    +5
Закарпатська 0    -5      +4    +9
Рівненська 0    -5         0    +5
Львівська 0    -5      +4    +9
Івано-Франківська 0    -5      +4    +9
Волинська 0    -5      +1    +6
Хмельницька 0    -5      +1    +6
Чернівецька 0    -5      +4    +9
Тернопільська 0    -5      +1    +6
Вінницька -2    -7      +1    +6

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

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Луганщина
долучилася 
до Великої 
української ходи

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

НА ЧАСІ. Активістка Катерина Валевська збирає державні
прапори по всій країні. З міста в місто вона їде, щоб прапор
миру підписали його жителі. 122 і 123 прапори приєднали в
Сєверодонецьку.

«Наша акція має на меті пройти всю країну, принести дух
патріотизму, вшанувати пам’ять Небесної Сотні та героїв АТО
і від міста до міста приєднати прапор, щоб силою думки, віри
і молитви зупинити в Україні війну», — каже Катерина Валев-
ська.

Вона киянка, її 25-річний брат — у Небесній Сотні. 14 ве-
ресня 2014 року разом із друзями вони починали цю Велику
українську ходу. З Києва поїхали до Білої Церкви і далі — на
захід України. Однак, каже, що в Чернівцях уже залишилася
одна, бо люди не витримали: спочатку хода йшла без зупин-
ки, щодня нове місто. Катерина Валевська дозволила собі зу-
пинитися лише після 120 днів, 11 січня, вже наступного року,
коли привезла на Майдан Незалежності у День Злуки перші
прапори, які підписали люди на заході та сході країни. 

«Навіть для себе зробила таке випробування, бо настільки
мені було боляче за те, що відбувається в Україні — гинули
наші найкращі сини, я бачила зраду, це зіштовхнуло між со-
бою людей: там «бандери», там «карателі», усюди вороги.
Хотіла таким чином пройти всією Україною і подивитися, як
воно відбувається, — згадує свої перші відвідини Луганщини
пані Катерина. — І коли прийшла на схід, перший прапор
приєднали в селі Половинкине, у батальйоні «Айдар», бо це
наш перший добровольчий батальйон, сформований на Май-
дані. Далі додалися прапор Старобільська і прапор у Привіл-
лі, коли Лисичанськ звільнили. То був саме той прапор, який
сепаратисти зривали й топтали ногами». 

Далі Велика українська хода вирушає до Новоайдара,
Щастя та Станиці Луганської. 

А ще хода тепер шириться інтернетом. І пані Катерині те-
лефонують з різних країн люди, які хочуть долучитися, — во-
ни пишуть слова любові до Батьківщини на державних пра-
порах України в Берліні, Нью-Йорку та Нижній Саксонії (Ан-
глія).

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

На попередній стадії
турніру підопічні Мі р -

 чі Луческу двічі обіграли
бельгійський «Андер-
лехт», здобувши для Ук-
раїни додаткові очки до
залікової таблиці. Перша
зустріч у Львові заверши-
лася перемогою «Шахта-
ря» — 3:1. Порівняно з тим
матчем у Брюсселі в стар-
товому складі «гірників»
була одна заміна: відбув-
ши дискваліфікацію, на
поле повернувся Тарас
Степаненко. Вийшов та-
кож Тайсон, який через
травму не дограв перший
поєдинок і пропустив по-
тім матч чемпіонату з
«Дніпром». 

Початок пройшов спо-
кійно, та після 10-ї хвили-
ни бельгійці стали діяти
активніше, а «гірники»
зробили ставку на контр -
атаки. Невдовзі гра набу-
ла нервового характеру,
при цьому господарі часто
апелювали до судді з
будь-якого рішення. У се-
редині тайму після розіг-
рашу кутового не було за-
раховано гол «Андерлех-
та»: арбітр визначив по-
рушення правил у верхо-
вій боротьбі. Наприкінці
півгодинної гри дальнього
удару завдавав Тайсон —
воротар бельгійців був на-
сторожі. Одразу після
цього донеччани перехо-
пили ініціативу, стали
більше контролювати
м’яч. Під завісу тайму міг
забивати Ісмаїлі, якого
Марлос вивів практично
віч-на-віч, але удар за-
хисника виявися неточ-
ним.

Бельгійцям потрібно бу-
ло забивати, тож з пер-
ших хвилин другого тайму
вони активізувалися. Біля
воріт Андрія П’ятова ви-
никло кілька небезпечних
моментів. Було дуже бага-
то боротьби, господарі
часто діяли грубо. Гравці

«Шахтаря» терпіли, орга-
нізовуючи свої атаки. Од-
на із них могла заверши-
тися результативно, про-
те Марлос з-за меж
штрафного пробив неточ-
но після скидання Факун-
до Феррейри. Донеччани
майже не підпускали до
своїх воріт бельгійців,
яким ближче до кінця зус-
трічі довелося йти ва-банк
та оголяти тили. На 80-й
хвилині потужний удар
Тайсона насилу париру-
вав воротар господарів. За
п’ять хвилин «гірники»
залишилися в меншості,
коли друге попередження
отримав Олександр Ку-
чер. А невдовзі склади
зрівнялися через пряме
вилучення Мбоджі, і ос-
танній штурм бельгійцям
уже не вдався. Утім,
«Шахтар» свій шанс вико-
ристав. У компенсований
час воротар господарів
урятував свою команду, а
в наступній атаці гол орга-
нізували гравці, що вийш-
ли на заміну: Дентіньо
віддав пас до штрафного
майданчика на Едуардо,
який пробив повз голкіпе-
ра — 0:1. 

Головний тренер «Шах-
таря» Мірча Луческу ціл-
ком задоволений діями

своїх підопічних і зазна-
чив, що його команда —
єдиний представник Схід-
ної Європи у подальшій
боротьбі за престижні єв-
ропейські трофеї.

«Ми грали з великою
увагою, не хотіли в жодно-
му разі ризикувати, доче-
калися свого шансу в кінці
й забили. Рахунок відпові-
дає тому, що відбувалося
на футбольному полі. Я
дуже задоволений своїми
хлопцями, задоволений
перемогою, задоволений
тим, що пройшли далі. На
жаль, — так, ми знову за-
лишилися без Кучера...
Будемо зараз думати, хто
може його замінити. Поди-
вимося, кого — або Орде-
ця, або Кривцова ми вибе-
ремо на наступну гру. Ін-
ших варіантів у нас не-
має», — наголосив настав-
ник «гірників».

А на запитання про ам-
біції виграти Лігу Європи
Мірча Луческу, який рані-
ше заявляв, що «Шахтар»
нині не ставить такого зав-
дання, відповів: «Ми го-
туємося до кожної гри. Ми
— «Шахтар», ми маємо
створити хороший імідж
про себе. А що вийде —
подивимося. Знаємо свій
потенціал добре. Від цього

й танцюємо, від цього й
граємо. Результатів пози-
тивних можемо домогтися
характером і тією органі-
зацією гри, яка була сьо-
годні в усіх гравців. На
жаль, цього не було в грі з
«Дніпром»... Там ми допус-
тили великі помилки,
особливо в центрі захисту.
Тому я зараз трохи і хви-
лююся, хто б міг замінити
Кучера».

А ще румунський фахі-
вець похвалив автора єди-
ного м’яча в четверговому
матчі: «Магія Едуардо? Це
досвід міжнародних ігор,
який він має. Уміє читати
гру, знає, де має перебува-
ти в завершальній стадії
атаки. Відразу знаходить
слабкості суперника. Знає,
як створити собі вільну зо-
ну, як у неї ввірватися. У
завершальній фазі атаки
він дуже спокійний, все в
нього продумано. Тому йо-
го голи і приходять часто
наприкінці, коли вже всі
дуже втомлені». 

Далі — грати за всю Східну 
ЄВРОКУБКИ. Суперником донецького «Шахтаря»
в чвертьфіналі Ліги Європи буде португальська «Брага»

ТАБЛО «УК»
Андерлехт — Шахтар — 0:1 (пер-
ший матч — 1:3)
Гол: Едуардо (90+3)
Байєр — Вільярреал — 0:0 (пер-
ший матч — 0:2)
Лаціо — Спарта — 0:3 (перший
матч — 1:1)
Голи: Дочкал, 10, Крейчі, 12, Юліш,
44
Валенсія — Атлетик — 2:1 (пер-
ший матч — 0:1)
Голи: Міна, 13, Сантос, 38 — Аду-
ріс, 67
Манчестер Юнайтед — Ліверпуль
—1:1 (перший матч — 0:2)
Голи: Марсьяль, 32 (пен.) — Коуті-
ньо, 45
Брага — Фенербахче — 4:1 (пер-
ший матч — 0:1)
Голи: Ахмед Хассан, 11, Жосуе, 69
(пенальті), Стоільковіч, 74, Рафа
Сілва, 83 — Потук, 45+3
Севілья — Базель — 3:0 (перший
матч — 0:0)
Голи: Рамі, 35, Гамейро, 44, 45
Тоттенхем — Боруссія — 1:2 (пер-
ший матч — 0:3)
Голи: Сон, 74 — Обамеянг, 24, 72

«Гірники» здобули заслужену перемогу

Фоменко запрошує

Головний тренер національної збірної
України оголосив список футболістів,

яких викликано на товариські матчі проти
Кіпру та Вельсу. У ньому немає новачків. 

Зазначимо, що Михайло Фоменко не
став викликати в збірну форварда «Куба-
ні» Євгена Селезньова. Також серед опри-
люднених на офіційному сайті ФФУ пріз-
вищ немає захисника «Рубіна» Андрія Пи-
лявского і захисника «Амкара» Богдана
Бутка. 

Приєднається до збірної Євген Коноп-
лянка, який зазнав травми в поєдинку за
«Севілью». Сподіваємося, він встигне від-
новитися до матчів національної команди.

✔ Воротарі: Андрій П’ятов (Шахтар), Денис
Бойко (Бешикташ), Микита Шевченко (Зоря).

✔ Захисники: Артем Федецький (Дніпро),
В’ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав
Ракицький (усі — Шахтар), Євген Хачеріді (Ди-
намо), Микита Каменюка (Зоря).

✔ Півзахисники: Олег Гусєв, Андрій Ярмо-
ленко, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Сергій
Рибалка (Динамо), Руслан Ротань (Дніпро), Та-
рас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Кова-
ленко (усі — Шахтар), Олександр Караваєв, Іван
Петряк (обидва — Зоря), Анатолій Тимощук
(Кайрат), Євген Коноплянка (Севілья).

✔ Нападники: Роман Зозуля (Дніпро), Пилип
Будківський (Зоря), Артем Кравець (Штутгарт).

ПЕРША КОМАНДА
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