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Подальша доля
кремлівської
бранки
залежить
від політиків

середа, 23 березня 2016 РОКУ		

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про виділення
коштів для надання одноразової грошової допомоги особам,
які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час
участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися
у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року»

№55 (5675)

ЦІНА ДОГОВІРНА

ВАСИЛЬ ГРИЦАК:

«У підвищену
бойову готовність
приведено всі підрозділи
СБУ, насамперед
це стосується
підрозділів боротьби
з тероризмом».

Чи доступні для молоді
квадратні метри?
Фото Укрінформу

ЦИТАТА ДНЯ
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Голова СБУ про реагування
на терористичні акти в Брюсселі

Довіряй,
але перевіряй
ОФІЦІЙНО. Президент Петро Порошенко підписав розпоряд
ження стосовно поглибленого вивчення цього року діяльнос
ті обласних і районних державних адміністрацій у п’яти облас
тях. Текст документа від 21 березня оприлюднено на сайті гла
ви держави.
«Визнати за доцільне проведення у 2016 році у Миколаїв
ській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Чернігівській об
ласних державних адміністраціях, районних державних адмі
ністраціях Миколаївської, Одеської, Полтавської, Херсонської,
Чернігівської областей поглибленого вивчення їх діяльності
щодо забезпечення виконання на відповідній території актів і
доручень Президента України, взаємодії з територіальними ор
ганами центральних органів виконавчої влади стосовно вико
нання завдань, визначених актами і дорученнями Президента
України», — цитує УНІАН текст документа.
Главі Адміністрації Президента Петро Порошенко доручив
забезпечити поглиблене вивчення діяльності вищевказаних
органів влади.

ЦИФРА ДНЯ

127 133

військовослужбовці
і працівники ЗСУ отримали
статус учасника бойових дій

ГОСТРА ТЕМА. Програму пільгового молодіжного

кредитування не всі вважають соціально привабливою,
тож фахівці пропонують шляхи реформування
державної житлової політики
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Пожинаємо плоди «залишкового принципу»
ТРАГІЧНІ РОКОВИНИ. Що вдалося зробити за 30 років, а що ні, й чому саме для ліквідації

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС?

…Д

о КПП «Дитятки», одного з головних воріт у зону відчуження та обов’язкового
відселення, залишалося кілометрів із 50, дорога була майже
порожньою. Робочий день лише розпочинався. Я не поспішав,
бо їхав на станцію, як завжди,

із запасом часу. Була змога спокійно «відшліфувати» подумки
перші три запитання з тих, які
цього разу підготував до запланованої зустрічі з Ігорем Грамоткіним. Як запевняли у пресслужбі ЧАЕС, надіславши мені заздалегідь «Програму при-

йому кореспондента «Урядового кур’єра», директор атомної
станції нібито погодився нарешті зустрітися зі мною.
Але відчувало моє серце, що
буде щось непередбачуване. Інтуїція не підвела. Задзвонила мобілка: «Це із прес-служби

ЧАЕС. Вибачте, але вас сьогодні
не можемо прийняти, вашу програму перебування у зоні скасовано». «Чому? — запитую давно знайомих Марину чи Галю,
зв’язок був не надто хороший,
— адже ви прислали погоджену з начальством програму моїх

зустрічей. Мені що, повертатися у Київ? Це ж нонсенс — я вже
майже біля «Дитяток».
На тому боці запанувала тиша, яку згодом порушила приголомшлива фраза: «Вам надалі заборонено в’їжджати в зону».
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 22 березня 2016 року

4 820103 080022

USD 2660.0686
EUR 2998.1633
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8659
за 10 рублів

/

AU 331151.94

AG 4205.57
PT 258558.67
за 10 тройських унцій

PD 157742.07
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документи
умов та/або включені до списків осіб, що мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень».
2. Пункт 5 після слів «мають право на» доповнити словами «першочергове
чи».
3. У пункті 6 слова «або виключення із списку громадян, що мають право на
позачергове отримання жилих приміщень» замінити словами «або виключення
із списків громадян, що мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень».
4. У пункті 9 слова «з урахуванням часу взяття військовослужбовців та членів
їх сімей на такий облік та/або включення їх до списку осіб, які мають право на
позачергове одержання жилих приміщень» замінити словами «з урахуванням
часу взяття військовослужбовців та членів їх сімей на такий облік та/або включення їх до списків осіб, які мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень».

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 березня 2016 р. № 183
Київ

Про внесення змін до Порядку визначення
розміру і надання військовослужбовцям
та членам їх сімей грошової компенсації
за належне їм для отримання жиле
приміщення
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та
членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня
2015 р. № 728 «Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та
інших громадян» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2503), зміни, що
додаються.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2016 р. № 183
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку визначення розміру і надання
військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації
за належне їм для отримання жиле приміщення
1. В абзаці другому пункту 4 слова «які потребують поліпшення житлових
умов та/або включені до списку осіб, що мають право на позачергове отримання
жилих приміщень» замінити словами «які потребують поліпшення житлових
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 14 березня 2016 р. № 155-р
Київ

Про застосування переговорної
процедури закупівлі
З метою належного захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах і запобігання завданню державі збитків на підставі відповідних рішень міжвідомчих робочих груп дозволити Міністерству юстиції здійснити
закупівлю юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України
під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, із застосуванням переговорної процедури закупівлі
відповідно до пункту 7 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» у таких справах:
№ С/13/577586 14/1179, що розглядається Окружним судом м. Амстердама
(Королівство Нідерланди);
№ 147048, що розглядається Апеляційним судом м. Люксембурга;



оголошення

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Артемівськ Донецької області,
вул. Артема, 5) викликає:
— по справі 2/219/213/2016 відповідачі Осадчій Олег Михайлович, Осадча Тетяна Михайлівна, останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область, Артемівський р-н,
с. Опитне, пров. Дачний, 3-35, за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стягнення заборгованості
на 30.03.2016 р. о 13.00 год.
— по справі 2/219/205/2016 відповідач Шведов Ігор Віталійович, останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область, м. Артемівськ, вул. К. Маркса, 31, за позовом ПАТ
«ВіЕйБі Банк» про стягнення заборгованості на 30.03.2016 р. о 13.15 год.;
— по справі 2/219/210/2016 відповідач Сергієнко Олександр Петрович, останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область, с. Парасковіївка, пров. Южний, 10, за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості на 30.03.2016 р. о 13-30 год.;
— по справі 2/219/472/2016 відповідач Землянський Роман Володимирович, останнє
місце проживання та реєстрації: Донецька область, м. Світлодарськ, 62-58, за позовом ПАТ
«Центренерго» про стягнення заборгованості, на 28.03.2016 р. об 11.30 год.;
— по справі 2/219/1266/2016 відповідач Литвак Дмитро Сергійович, останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область, м. Артемівськ, вул. Петровського, 187-38, за позовом Литвак Н. О. про розірвання шлюбу на 06.04.2016 р. о 09.00 год. до суду, каб. № 309,
для участі у розгляді справ по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть
розглядатися за їх відсутності.
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Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Головаш Андрія Олексійовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 426/6717/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Головаш Андрія Олексійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором на
29 березня 2016 року о 16-00 годині.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Л. М. Осіпенко

Кремінський районний суд Луганської області, що розташований за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Тітова, 5,
викликає Назаренко Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як обвинувачених в судове засідання по кримінальному провадженню № 414/1899/15-к, провадження №1-кп/414/176/2015
стосовно Назаренко Юлії Іванівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинувачених за ч.2 ст.110 КК України, що відбудеться 12
квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин.
Суддя Є. М. Акулов

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє
Бережну Оксану Леонідівну та Бережного Віталія Геннадійовича, місце
перебування яких невідоме, про те, що судовий розгляд по цивільній
справі провадження № 2/484/1056/16 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бережної Оксани Леонідівни та Бережного Віталія Геннадійовича про стягнення заборгованості відкладено на 24.03.2016 року о
09.30 годин. На призначений час відповідачам слід з’явитись до суду Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області з паспортами.
У разі неявки відповідачів позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України,
буде розглянутий за їх відсутності на підставі наявних у справі даних чи
доказів (постановлене заочне рішення).

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Висицького О. М. про
стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Висицький Олександр Миколайович, який
зареєстрований за адресою: м. Слов’янськ, вул. Кірова, 42, викликається на 11.45 год. 23 березня 2016 року до Слов’янського міськрайонного суду в зал № 5 для участі у судовому засіданні.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя С. М. Тверський
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500 м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Ішиної Вікторії Ігорівни до
Ішина Олександра Вікторовича про розірвання шлюбу.
Відповідач по справі Ішин Олександр Вікторович, 1986
р.н., який зареєстрований: м. Єнакієве, вул. Жовтнева,
48/21, викликається на 28.03.2016 року на 08:30 год. до
суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинний повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.



№ РСА 2008-08, що розглядається Апеляційним судом м. Парижа (Французька Республіка);
№ 10-cv-12015-DPW, що розглядається Федеральним судом США округу
Массачусетс або компетентним апеляційним судом;
№ ICC 16629/FM/GZ/ARP/MD/TO, що розглядається Міжнародним арбітражним судом Міжнародної торгової палати (м. Париж, Французька Республіка);
№ ARB/14/9, що розглядається Міжнародним центром з врегулювання інвестиційних спорів;
№ ARB/14/17, що розглядається Міжнародним центром з врегулювання інвестиційних спорів;
№ 15-cv-3047 (ALC) (HBP), що розглядається Окружним судом Південного
округу м. Нью-Йорка (США);
№ SCC V 2015/092, що розглядається Арбітражним інститутом Торгової палати м. Стокгольма (Швеція);
№ ARB/15/33, що розглядається Міжнародним центром з врегулювання інвестиційних спорів;
№ 15-4880, що розглядається Окружним судом Центрального округу Каліфорнії (США);
№ 2:15-CV-07325-DDP (MRWx), що розглядається Окружним судом Південного округу м. Нью-Йорка (США);
№ Т-346/14, що розглядається Загальним судом Європейського Союзу
(м. Люксембург);
№ Т-347/14, що розглядається Загальним судом Європейського Союзу
(м. Люксембург);
№ Т-348/14, що розглядається Загальним судом Європейського Союзу
(м. Люксембург);
№ PCA 2015-11, що розглядається арбітражем ad hoc за регламентом
ЮНСІТРАЛ 2010 року;
№ SCC V 2015/149, що розглядається Арбітражним інститутом Торгової палати м. Стокгольма (Швеція);
за позовом компанії «Black Iron Inc.» до держави Україна, що розглядається
арбітражем ad hoc за регламентом ЮНСІТРАЛ 1976 року;
за позовом Республіки Татарстан та Міністерства земельних та майнових відносин Республіки Татарстан до держави Україна, що розглядається арбітражем
ad hoc за регламентом ЮНСІТРАЛ 1976 року;
за позовом держави Україна до Угорського медичного центру (м. Печ, Угорщина).
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500 м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Центренерго» до Жиліна Сергія Івановича про стягнення заборгованості за
комунальні послуги.
Відповідач по справі Жилін Сергій Іванович, зареєстровані за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Світлодарськ, 28/30, Бахмутського району,
викликається на 28 березня 2016 року на 10:25 год. до суду
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. В. Лаптєв

Суддя О. В. Мельничук
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500 м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за
позовом Танкової Наталі Анатоліївни до Танкова Анатолія Миколайовича, Танкова Назара Анатолійовича, Танкова Артема Анатолійовича
про позбавлення права користування жилим приміщенням та зняття
з реєстрації місця проживання.
Відповідачі по справі Танков Анатолій Миколайович, Танков Назар
Анатолійович, Танков Артем Анатолійович, зареєстровані за адресою,
вказаною в позовній заяві: Донецька область, смт Миронівський, вул.
Совєтська, 23/118 Бахмутського району, викликаються на 28 березня
2016 року на 09:40 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за їх
відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500 м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 202) розглядає цивільну
справу № 219/1265/16-ц за позовом Гречко Павло Володимировича
до Гречко Володимира Павловича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.
Відповідач по справі Гречко Володимир Павлович мешкає за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Чапаєва, 47, та за відомостями адресно-довідкового
підрозділу ГУ ДМС України в Донецькій області Гречко Володимир
Павлович - зареєстрованим чи знятим з реєстрації не значиться: викликається на 28 березня 2016 року на 09:00 год. до суду для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Погрібна Н. М.

Суддя Т. В. Давидовська

Суддя Т. В. Давидовська

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/11275/15-ц; 2/219/655/2016 за
позовною заявою Тодісі Юрія Бічиковича до Корсун Дар’ї
В’ячеславівни про визнання батьківства.
Відповідач по справі Корсун Дар’я В’ячеславівна (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область,
м. Бахмут, вул. Ювілейна, 73/123) викликається 28 березня
2016 року о 13:30 год. до суду, каб. 301, для участі в 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
розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Воронько Андрія
Вікторовича, Вереіної Галини Володимирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі по справі Воронько Андрій Вікторович, 16.07.1978
року народження, мешкає м. Бахмут вул. Петровського, 177/2 та
Вереіна Галина Володимирівна, 06.12.1964 року народження,
мешкає м. Соледар, вул. Полковникова, 24, викликається на
28.03.2016 року на 08:15 год. до суду, кабінет № 312, для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ «Центренерго» до Карпенка Дмитра Володимировича, Карцева Володимира Володимировича про стягнення заборгованості за комунальні послуги.
Відповідачі по справі Карпенко Дмитро Володимирович, Карцев Володимир Володимирович, зареєстровані за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Світлодарськ,
60/60, Бахмутського району, викликаються на 28 березня 2016
року на 09:50 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500 м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 202) розглядає цивільну
справу № 219/983/16-ц за позовом Літвакова Вадима Борисовича до
Літвакової Олени Вікторівни про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.
Відповідач по справі Літвакова Олена Вікторівна мешкає за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Бахмут
(Артемівськ), вул. Щербакова, буд. 47-А, та за відомостями адреснодовідкового підрозділу ГУ ДМС України в Донецькій області Літвакова
Олена Вікторівна - зареєстрованою чи знятою з реєстрації не значиться: викликається на 28 березня 2016 року на 09:20 год. до суду
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Суддя Погрібна Н. М.

Суддя Т. В. Давидовська

Суддя Т. В. Давидовська

Патутінський Володимир Вікторович, 15.09.1973 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: Луганська обл.,
м. Антрацит, с. Лісне, вул. Совєтська, буд. 17, кв. 1, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької
області як відповідач по цивільній справі № 227/1059/16-ц
за позовом Патутінської Яни Олександрівни до Патутінського Володимира Вікторовича про стягнення аліментів на
дитину. Судове засідання відбудеться 28.03.2016 року о
08:00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39-А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Феденичевої Любові Валеріївни до Головань
Сергія Анатолійовича про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини та утримання дружини.
Відповідач по справі Головань Сергій Анатолійович, 1984 р.н.,
який зареєстрований за адресою: м. Артемівськ, вул. Леваневського, 20/47, мешкає: м. Артемівськ, вул. Радянська, 15/11, викликається на 28.03.2016 року на 08:20 год. до суду, кабінет №
312, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинний
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Центренерго»до Панікаровської Антоніни Олександрівни, Панікаровської Юлії Юріївни про стягнення
заборгованості за комунальні послуги.
Відповідачі по справі Панікаровська Антоніна Олександрівна,
Панікаровська Юлія Юріївна, зареєстровані за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Світлодарськ, 26/15,
Бахмутського району, викликаються на 28 березня 2016 року на
10:10 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Центренерго» до Раславцева Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості за комунальні
послуги.
Відповідач по справі Раславцев Олександр Анатолійович, зареєстрований за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька
область. м. Світлодарськ, 28/123, Бахмутського району, викликається на 28 березня 2016 року на 10:45 год. до суду для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Корнєєва В. В.

Суддя Погрібна Н. М.

Суддя Т. В. Давидовська

Суддя Т. В. Давидовська

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 29 березня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Сюсюка Віталія Валерійовича, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Пapxoменкa, 4/1, як відповідача по
цивільній справі №329/193/16-ц за позовом Сюсюк
Наталії Миколаївни до Сюсюка Віталія Валерійовича
про розірвання шлюбу.
Суддя Н. М. Пода

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
04.04.2016 року об 11 год. 30 хв. Д-р Мартіна Кремєр
як відповідача по справі за позовом Катрич Тетяни
Савівни до Д-р Мартіна Кремєра, третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог щодо предмета спору:
Катрич Марія Сергіївна, про визнання особи такою,
що втратила право користування житлом.
Відповідач викликається в судове засідання, у разі
неявки справа розглядатиметься в його відсутність.
Суддя Савицький О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Приват Банк» до Косяк Руслани Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Косяк Руслана Миколаївна, проживає за адресою: 84500, Донецька область, вул. Центральна,
буд. 21, м. Бахмут, викликається до суду на 31.03.2016 р. о
10.50 годині за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Іззатової Дар’ї Михайлівни про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі, Іззатова Дар’я Михайлівна, яка
зареєстрована за адресою: м. Слов’янськ, вул. Пушкіна,
2/36, викликається на 11.30 год. 23 березня 2016 року
до Слов’янського міськрайонного суду в зал № 5 для
участі у судовому засіданні.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у її відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Суддя М. В. Лаптєв

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської
області повідомляє, що 29 березня 2016 року о 13 год.
30 хв. в приміщенні суду за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Приморська, 48 (Суддя Баранець A. M.) відбудеться слухання цивільної справи
№ 401/693/16-ц, провадження по справі № 2/401/432/16
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія Європейська агенція з повернення
боргів» до Олізько Ніни Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
В судове засідання викликається відповідач Олізько
Ніна Василівна.

Краматорський міський суд Донецької області (84333,
м. Краматорськ, Донецька область, вул. Маяковського,
21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Свістун Михайла Олександровича про стягнення заборгованості, місце проживання якого
невідомо, викликається на 28 березня 2016 року о 10.10
годині до суду, каб. № 2/2, для участі у розгляді справи
по суті (№ 234/563/16-ц; 2/234/1150/16).
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.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Селезньова Олександра Сергійовича, проживає:
м. Луганськ, вул. Крилова, 20, як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 2/409/666/16 за позовом ПАТ
АБ «Експрес-Банк» про стягнення заборгованості по кредиту, відсотках та штрафних санкцій за кредитним договором, що відбудеться 30.03.2016 року об 11 год. 00 хв. в
приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Горького, 2 тел. 2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим про час, день та місце
проведення судового засідання.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Юр’єва К. С.

Суддя В. В. Тімінський

Макарівським районним судом Київської області
було винесено заочне рішення від 17.03.2016 року,
яким заяву ПАТ «Укрсоцбанк» про перегляд за нововиявленими обставинами рішення Макарівського
районного суду від 13.02.2014 року у справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Лагуна Миколи Івановича, Дмитрієва Олександра Петровича, 3-тя особа:
ТОВ «Траверз – Буд», Чеботарьова Юлія Сергіївна,
про звернення стягнення на предмет іпотеки – задоволено.
Суддя С. С. Бабенко
Суддя А. В. Косенко

Запорізький районний суд Запорізької області викликає Шевченко Оксану Василівну, 13.08.1957 р.н.,
як відповідача у цивільній справі за позовом Шевченка Андрія Володимировича про розірвання
шлюбу. Судове засідання відбудеться 06.04.2016 р.
об 11.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, буд. 37. Суддя Галянчук М.І. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наявними у
справі матеріалами з постановленням заочного рішення.
Голова суду М. І. Галянчук

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси
у судді Мурзенко М.В. перебуває цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Правекс-банк» до Терентьєва Максима Сергійовича та Терентьєвої Надії Валеріївни про стягнення
заборгованості.
Повідомляємо відповідачів: Терентьєва Максима Сергійовича та Терентьєву Надію Валеріївну про час і місце судового засідання у зазначеній справі, яке відбудеться о 14 год.
15 хв. 05.04.2016 року у залі судових засідань № 205 Малиновського районного суду м. Одеси, який розташований за
адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1А. В разі неявки у судове
засідання, мають повідомити суд про причини такої неявки.
В разі неявки відповідачів у судове засідання суд вправі розглянути справу за їх відсутністю.
Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської
області викликає Брильова Олега Олександровича (останнє
відоме місцезнаходження: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Калініна, 13, та м. Кременчук, вул. Східна, 36, кв.
52) як відповідача в цивільній справі за позовом Котляра
Володимира Олексійовича до Брильова Олега Олександровича про визнання права власності. Судове засідання відбудеться 4 квітня 2016 року о 13 годині 30 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 37/49.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача
справу буде розглянуто за його відсутністю.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Чернівецький районний суд: вул. Леніна, 20 с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької області, викликає в якості відповідача Шумило Олександра
Володимировича у цивільній справі № 150/77/16-ц
(головуючий суддя Кушнір Б. Б.) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Шумило Олександра Володимировича простягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначено на 10 годину
00 хвилин 05 квітня 2016 року за вищевказаною адресою. В разі неявки до суду справу може бути розглянуто у його відсутність на підставі наявних у
справі доказів.
Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Хитрук Вікторії Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачка по справі Хитрук Вікторія Вікторівна
(зареєстрована за адресою: м. Дзержинськ, вул. Свердлова, буд. 34, кв. 17) викликається на 01 квітня 2016
року о 10.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Мурзенко М. В.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викликає в судове засідання на 27 квітня 2016
року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О. І. як відповідача Репях
Ольгу Сергіївну по цивільній справі за позовною заявою Репях Тимофія Івановича про стягнення боргу
за борговою розпискою.
В разі неявки відповідача справа буде розглянута
за її відсутності.

Кам’янський районний суд Черкаської області викликає Штомпель Валерія Валерійовича, 16.06.1981
р.н., як відповідача по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ до Штомпель Валерія Валерійовича про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться під головуванням судді
Шкреба В. В. об 11 год. 00 хв. 28 березня 2016 року
в приміщенні Кам’янського районного суду Черкаської області за адресою: Черкаська область,
м. Кам’янка, вул. Пушкіна, 45, зал судових засідань
№ 1. Явка обов’язкова.

Добропільський міськрайсуд Донецької обл.
(м. Добропілля, вул. Радянська, 39А )викликає як
відповідачів Сільченка Михайла Миколайовича,
26.08.1975 р.н. (Донецька обл., м. Білозерське, пр.
Перемоги, 9), Шилову Ларису Геніївну, 02.07.1952
р.н. (Луганська обл., м. Первомайськ, кв. 60 р. СРСР,
5/19) на 01.04.2016 р. о 10.00 год. (справа
№ 227/725/16-ц) за позовом КС «Компаньйон» про
стягнення заборгованості за кредитом. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за
їх відсутності.
Суддя Т. А. Тітова

Харківський районний суд Харківської області викликає Матвєєву Тетяну Володимирівну як відповідача у судове засідання по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Альфа Банк»
до Матвєєвої Тетяни Володимирівни про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 01.04.2016 р. о
09.00 год. в приміщенні Харківського районного
суду Харківської області, каб. № 16 (смт Покотилівка, вул. Сковороди, 18).
Явка обов’язкова, при неявці відповідача справа
буде розглянута за її відсутності.
Суддя Я. А. Шинкарчук

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького,
20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості.
Відповідачка Донець Любов Іванівна викликається
на 06 квітня 2016 року о 08.30 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя Хмельова С. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Марченко Галини Василівни про стягнення заборгованості.
Відповідач у справі Марченко Галина Василівна, останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька
область, м. Бахмут, вул. Незалежності (Радянська), буд. 4а,
кв. 237, викликається на 04 квітня 2016 р. об 11 год. 00 хв.
до суду (каб. № 203) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за її відсутності.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, б. 64, каб. № 308) 7 квітня 2016 року о 09 годині
30 хвилин буде розглядатись справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Зорба Костянтина Костянтиновича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неСуддя О. С. Нестеренко явки справа буде розглянута за його відсутності.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
11 квітня 2016 року о 16.10 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі №310/1487/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Єрмоленка Івана
Леонідовича про стягнення заборгованості.
Суд викликає Єрмоленка Івана Леонідовича як
відповідача.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання, воно буде проведене за наявними матеріалами.
Суддя З. П. Пустовіт

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
11 квітня 2016 року о 16.00 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі №310/1251/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Сорокіна Сергія
Олександровича про стягнення заборгованості.
Суд викликає Сорокіна Сергія Олександровича як
відповідача.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання, воно буде проведене за наявними матеріалами.
Суддя З. П. Пустовіт

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа № 310/1227/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Коржа Андрія Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 11.04.2016 р. о 10 годині 30 хвилин у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел.
(06153) 3-55-31.
Суд викликає Коржа Андрія Анатолійовича як відповідача. Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі неявки
відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, б. 64, каб. № 308) 7 квітня 2016 року о 10 годині
00 хвилин буде розглядатись справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Серяпіна Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 11 квітня
2016 року о 16.20 годині буде проведено судове засідання у цивільній справі №310/1396/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Білокурського Олександра Валентиновича про стягнення заборгованості.
Суд викликає Білокурського Олександра Валентиновича як відповідача.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідача в судове засідання, воно буде проведене за
наявними матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 11 квітня
2016 року о 16.15 годині буде проведено судове засідання у цивільній справі №310/1440/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Степаненка Володимира Олександровича про стягнення заборгованості.
Суд викликає Степаненка Володимира Олександровича як відповідача.
Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідача в судове засідання, воно буде проведене за
наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Суддя З. П. Пустовіт

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає на 10.30 год. 30.03.2016 р. як відповідача
Боголюбову Оксану Іванівну по цивільній справі
№ 515/179/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Боголюбової
Оксани Іванівни про стягнення заборгованості.
Суд пропонує Боголюбовій О. І. подати письмові
пояснення та всі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідача в судове засідання або
визнання причини його неявки неповажною, справа
може бути розглянута за його відсутності.
Суддя Семенюк Л. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Романчука А. А. про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Романчук Андрій Анатолійович,
який проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Пятовська, б. 40, викликається на 08.00 годину 28 березня 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове
засідання як відповідача - Попович Наталію Михайлівну,
місце проживання невідоме, по цивільній справі
№ 523/2316/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Попович Наталії
Михайлівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 11 квітня 2016 року о 14.30
год. за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,
68, зала судових засідань № 16.
До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати письмові заперечення проти вимог позову та докази на їх підтвердження. В разі неявки в судове засідання, справа буде
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача
Чиричанського Юрія Сергійовича, останнє відоме місце проживання за адресою: м. Київ, вул. Б.Гмирі, 9, кв. 14, у судове
засідання, яке відбудеться 25 квітня 2016 року об 11.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для
участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом Гаєвського Андрія Анатолійовича до Чиричанського Юрія Сергійовича про стягнення боргу за розпискою. При собі мати
паспорт. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки до суду справа може бути
розглянута за його відсутністю. Відповідач у випадку неявки
в судове засідання зобов’язаний повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя І. О. Сидоренко

Суддя В. В. Бузовський

Суддя В. В. Даниленко

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає на 11.00 год. 30.03.2016 р. як відповідача
Мельніченка Віктора Михайловича по цивільній
справі № 515/134/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Мельніченка Віктора Михайловича про стягнення
заборгованості.
Суд пропонує Мельніченку В. М. подати письмові
пояснення та всі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідача в судове засідання або
визнання причини його неявки неповажною, справа
може бути розглянута за його відсутності.
Суддя Комаревцева Л. В.
Суддя Семенюк Л. А.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідачку Любашевську Тетяну Олександрівну за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Любашевської Тетяни Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове
засідання відбудеться 04.04.2016 р. о 10 год. 45 хв. у приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала
судових засідань № 19. У разі неявки Любашевської Тетяни
Олександрівни в судове засідання, воно буде проведено за
її відсутності.

29 вересня 2012 року померла Дармостук Ольга

Сахновщинський районний суд Харківської області викликає Ільченка Олександра Анатолійовича, Марунчак Інну
Анатоліївну в судове засідання як відповідачів по цивільній
справі за позовом Кредитної спілки «Лозівський взаємний
кредит» до Ільченка Олександра Анатолійовича, Марунчак
Інни Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що призначено на 28 березня 2016 року о 13.00
годині у приміщенні суду: смт Сахновщина Харківської області, вул. Шмідта, 8.
У разі неявки відповідачів до суду в зазначений день і час
без поважних причин або неповідомлення суду про причини
неявки, а також ненадання раніше не поданих доказів справа
буде розглянута за відсутності відповідачів та на підставі наявних по справі доказів.

У провадженні Дарницького районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом Бойка Івана Анатолійовича до Бахматюка Олега Романовича, треті особи: НБУ,
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, про захист прав
споживачів, стягнення матеріальної шкоди.
Розгляд зазначеної справи призначено на 7 квітня 2016
року о 14 годині 00 хвилин у Дарницькому районному суді
м. Києва (адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5а).
Суд викликає в судове засідання Бахматюка Олега Романовича як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача,
справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Степура А. А.

Постійно діючий Третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає ПАТ «Рутченківський
завод «ГОРМАШ» (ідентифікаційний код юридичної
особи 00176383) як відповідача та ПАТ «Орендне
підприємство «ШАХТА ЖДАНІВСЬКА» (ідентифікаційний код юридичної особи 32953421) як третю
особу у справі № 07/16 за позовом ПАТ «Сбербанк»
про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 04.04.2016 р. об
11.50 год. у приміщенні Третейського суду за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова.
Суддя Дубовик Р. Є.
Третейський суддя Лагренн С. С.

Марківна, яка на день смерті була зареєстрована та
проживала за адресою: село Старі Безрадичі, вулиця
Тиханська, 43 Обухівського району Київської області, спадкоємців прошу звертатись до нотаріальної
контори, яка розташована за адресою: Київська область, місто Обухів, вулиця Київська, буд. 115, оф.

Суддя Н. В. Виноградова 111, до приватного нотаріуса Щур Надії Романівни.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл.,
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/667/16-ц за позовом ПАТ АБ «Експрес-Банк» в
особі Конотопського регіонального відділення АБ «Експрес-Банк» до Замула Д. В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Замула Денис Віталійович,
17.08.1977 р.н. останнє відоме місце реєстрації якого: м.
Дебальцеве Донецької області, вул. Леніна, буд. 13, кв.
16, останнє відоме місце проживання якого: м. Дебальцеве Донецької області, вул. Леніна, буд. 17, кв.19, викликається до суду на 30 березня 2016 року о 08.00
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.

Солонянський районний суд Дніпропетровської області розглядає цивільну справу №192/1245/16-ц, провадження
2/192/173/16 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Агроальянс» до Телюри Вячеслава Станіславовича, Бандурко Наталі Володимирівни, третя особа Приватне підприємство «Землі Бахмута», про стягнення заборгованості. Відповідачі: Телюра В.С. (останнє відоме суду місце
реєстрації - смт Солоне, вул. Шевченка, буд. 16, кв. 7, Солонянський р-н, Дніпропетровська обл.), Бандурко Н.В. (відоме суду
місце реєстрації - с. Покровське, вул. Свердлова, буд. 45, Артемівський р-н, Донецька обл., 84561), третя особа — Приватне
підприємство «Землі Бахмута» (місцезнаходження: м. Артемівськ, вул. Ціолковського, буд. 7, Донецька область, 84500),
викликаються на 31 березня 2016 року о 10 годині до суду (вул.
Строменка, 1А, смт Солоне, Дніпропетровська область) для
участі у розгляді справи.
Відповідачам та третій особі пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів та представника третьої особи, вони повинні повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої
відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Суддя Н. О. Щербина

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає
як відповідачів Власенка Володимира Васильовича, 29.04.1958
р.н., Яковлева Володимира Михайловича, 31.10.1956 р.н., та
представника ТОВ «Кондитерська фабрика «Прянична хатинка»
в судове засідання, яке призначене на 14 год. 30 хв. 31 березня
2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/78/16-ц за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Власенка Володимира Васильовича, Яковлева Володимира Михайловича та ТОВ «КФ
«Прянична хатинка» про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26-а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області
(суддя Ю. М. Горбачов).
Додатково повідомляємо, що відповідно до ст. ст. 79, 88 ЦПК
України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати, в т.ч. і витрати, пов’язані з публікацією в
пресі оголошення про виклик відповідача.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми
знаходиться цивільна справа № 591/410/16-ц, провадження 2/591/756/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Слабка Олександра Сергійовича про
стягнення заборгованості.
Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до
ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до суду Слабка
Олександра Сергійовича, 21 травня 1976 року народження, останнє відоме місце проживання: м. Суми,
вул. Заливна, буд. 9, кв. 17, як відповідача по справі
на 5 квітня 2016 року о 09.00 год.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми за адресою: м. Суми,
вул. Академічна, 13, зал 2 (каб. № 302), 3-й поверх,
головуючий суддя Шелєхова Г. В.
В разі неявки відповідача в судове засідання,
Суддя А. В. Новак справа буде розглянута в його відсутність.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідачів Кадесова Єржана Тлегеновича, Кадесову Дінару Галимгаліївну, Кадесова Молдір Ержан кизи, Кадесова Симбат
Ержан кизи по цивільній справі за позовом Жарімбетова
Ляззат Дайрабаївни до Кадесова Єржана Тлегеновича, Кадесової Дінари Галимгаліївни, Кадесова Молдір Ержан кизи,
Кадесова Симбат Ержан кизи про визнання осіб такими, що
втратили право на користування жилим приміщенням.
Остання відома адреса місцезнаходження відповідачів
Кадесова Єржана Тлегеновича, Кадесової Дінари Галимгаліївни, Кадесова Молдір Ержан кизи, Кадесова Симбат
Ержан кизи: вул. Ломоносова, 56, кв. 58, м. Київ, 03189.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а,
каб. № 15 6 червня 2016 року о 12 год. 00 хв.
В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без участі відповідачів.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102, Першотравневого
району Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом Саакян Анаіт Амбаріцумівни до Уахріш Абдаллах про
визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.
Відповідач Уахріш Абдаллах, зареєстрований за адресою: смт Мангуш, вул. Паризької Комуни, б. 68, Першотравневий район, Донецька область, викликається на 28
березня 2016 року о 10.00 годині до Першотравневого районного суду для участі у розгляді справи по суті.
Уахріш Абдаллах пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази до 28 березня 2016 року. У випадку
неприбуття відповідача він повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє
відповідача Цьоць Віктора Миколайовича, 23.01.1962 року народження, що 13 квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин в залі
судового засідання Роздільнянського районного суду Одеської
області за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська (колишня Леніна), 37-А, відбудеться судове засідання
по цивільній справі № 511/467/16-ц, провадження №
2/511/342/16, за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПриватБанк» до Цьоць Віктора Миколайовича про стягнення заборгованості по кредитному договору.
Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу Цьоць
Віктору Миколайовичу подати пояснення, заперечення та усі
наявні у нього докази по справі особисто або через представника.
У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за відсутністю відповідача Цьоць Віктора Миколайовича
або його представника за наявними у справі доказами.

Антоненко
Микола
Анатолійович,
04.09.1984 р.н., останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Добропілля, м-н Молодіжний, буд. 25, кв. 49,
викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідач по цивільній справі № 227/171/16-ц за
позовом ПАТ Комерційного Банку «ПриватБанк» до Антоненко Миколи Анатолійовича
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 30.03.2016 року о 09.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відповідача до суду
справу буде вирішено на підставі наявних у
ній даних чи доказів.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

Суддя О. В. Іванова

Суддя Корнєєва В. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ракітянського Олександра Миколайовича як відповідача по цивільній справі № 2/756/1612/16 за
позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Ракітянського Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості на 22 квітня
2016 року об 11.30 годині.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К. А. Васалатій.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170
ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Хотинський районний суд Чернівецької області
викликає в судове засідання Боросюка Віктора Володимировича по справі № 724/1108/15-ц на
28.03.2016 р. о 09.00 та Ковальську Ольгу Вікторівну
по справі № 724/1135/15-ц на 28.03.2016 р. о 09.30
за позовом ТОВ «Кредекс фінанс» про стягнення
боргу. Судове засідання відбудеться в приміщенні
суду (вул. Незалежності, 25А, м. Хотин, Чернівецька
обл.) У разі неявки, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Руснак А. І.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
викликає Качалову Наталію Петрівну в судове засідання по справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Зозулі Сергія Яковича, Качалової Наталії Петрівни
третя особа: Зозуля Оксана Яківна про звернення
стягнення на предмет іпотеки.
Судове засідання відбудеться о 14.30 годині
31.03.2016 року в приміщенні Уманського міськрайонного суду за адресою: м. Умань, вул. Коломенська, 18.
У разі неявки, справа буде розглянута без участі
Качалової Наталії Петрівни.
Суддя Л. B. Горячківська

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ «Український Бізнес
Банк» до Тахтарова Юрія Васильовича, Тахтарової Тетяни Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором у розмірі 119 712,70 грн.
Відповідачі Тахтаров Ю. В., Тахтарова Т. В. викликаються до каб. № 18 суду 01 квітня 2016 року на 08 годину 30 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачів,
справи будуть розглянуті у їх відсутності за наявними
доказами.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, розташований за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, пр.
ім. Пушкіна, 29, викликає Радіче Майю Іванівну як відповідача по цивільній справі № 203/445/16-ц (провадження № 2/0203/470/2016) за позовом Радіче Габріеле
до Радіче Майї Іванівни про розірвання шлюбу, що відбудеться о 09 годині 30 хвилин 11 квітня 2016 року. У
випадку неявки відповідача справу буде розглянуто у
заочному порядку.
Суддя Ф. Ф. Маймур

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№ 310/734/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до
Алієва Мірза Сархад огли про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 29 березня 2016 року о 08 год.
15 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В. В., тел.
(код 06153) 3-63-75.
Суд викликає Алієва Мірза Сархад огли як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
Суддя Бікезіна О. В. справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банківська, буд. 39а) розглядає цивільні справи за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості. Відповідачі:
Щеколов Олександр Володимирович, 18.08.1969
р.н., який зареєстрований за адресою: Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. Лазо, 13/28, номер справи
227/844/16-ц,
Чернишев Анатолій Євгенович, 17.09.1983 р.н.,
який зареєстрований за адресою: Донецька обл.,
м. Харцизьк, сел. Шахтне, вул. Шахтарська, буд. 13,
номер справи 227/818/16-ц,
Стрєлкова Наталія Юріївна, 12.11.1975 р.н., яка
зареєстрована за адресою: Донецька обл., м. Харцизьк, бул. Полупанова, 6/6, номер справи
227/825/16-ц, викликаються на 22 квітня 2016 року
о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет №15, для участі у розгляді справ.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
вони повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справи будуть розглянуті за їхньої відсутності, на підставі наявних у справах доказів будуть
ухвалені заочні рішення.
Суддя Р. Ф. Мавроді

Середино-Будський районний суд Сумської області викликає як відповідача Химич Сергія Васильовича, 22 червня 1982 року народження, уродженця с. Оксанина Уманського району Черкаської області, зареєстрованого:
вул. Дачна, буд. 37-а, кв. 16, м. С.-Буда Сумської області, у судове засідання
на 7 квітня 2016 року о 13 годині, яке відбудеться у приміщенні СерединоБудського райсуду за адресою: м. Середина-Буда, вул. Комуністична, 16,
Сумської області у справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення
заборгованості.
У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде розглянута в
його відсутність.

Середино-Будський районний суд Сумської області викликає як відповідача Калугіна Сергія Миколайовича, 6 лютого 1973 року народження, уродженця д. Світове Севського району Брянської області, зареєстрованого: вул.
Гражданська, 1, м. С.-Буда Сумської області, у судове засідання на 8 квітня
2016 року о 9 годині, яке відбудеться у приміщенні Середино-Будського райсуду за адресою: м. Середина-Буда, вул. Комуністична, 16, Сумської області
у справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості.
У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде розглянута в
його відсутність.

Середино-Будський районний суд Сумської області викликає як відповідача Дубіну Юлію Миколаївну, 14 квітня 1971 року народження, уродженку
с. Сад Сумського району Сумської області, зареєстровану: пров. Сівер’янівський, 1, м. С.-Буда, Сумської області у судове засідання на 8 квітня 2016
року, о 14 годині 30 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Середино-Будського райсуду за адресою: м. Середина-Буда, вул. Комуністична, 16, Сумської області у справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення
заборгованості.
У разі неявки в судове засідання відповідачки справа буде розглянута в
її відсутність.

Суддя Швець І. Є.

Суддя Швець І. Є.

Суддя Швець І. Є.

Жовтневий районний суд Миколаївської області повідомляє, що рішенням суду від 14 березня 2016 року позов Власенко Валентини Федорівни до Глобенко Ніни Пилипівни
про визнання дійсним договору купівлі-продажу садового
будинку від 16.08.2000 року задоволений в повному обсязі.
В разі неподання апеляційної скарги в апеляційний суд
Миколаївської області через Жовтневий районний суд протягом 10 днів з дня опублікування оголошення рішення буде
вважатися таким, що набрало законної сили.
Суддя А. А. Саукова

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє Шевцова Володимира Олексійовича, що розгляд апеляційної скарги
ПАТ «СК «Країна» на рішення Криничанського районного суду
Дніпропетровської області від 17 листопада 2015 року у справі
за позовом Бугай С. В. до Шевцова В. О., ПАТ «СК «Країна» про
відшкодування шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою, призначено в суді апеляційної інстанції (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 09 годину 30 хвилин 13 квітня
2016 року.
У разі неявки сторін у судове засідання, справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя М. М. Романюк

Інститут соціальних епідемій та медицини залежностей
Ужгородського національного університету
та Всеукраїнська наркологічна асоціація
запрошують до участі у конкурсному відборі організації
для комплексної профілактичної роботи з пацієнтами
з ризиковим вживанням психоактивних речовин.
Деталі на сайті: http://armada.co.ua/.
Прохання надсилати заявки до 18.04.2016 року
за ел. адресою: narcologia@ukr.net

Сєверодонецький міський суд
Луганської обл. (м. Сєверодонецьк,
вул. Леніна, 19) викликає як відповідачів Попову Ірину Леонтіївну, Клєймьонову Зінаїду Леонтіївну(справа
№ 428/8523/15-ц) 04.04.16 р. о 09.30
за позовом КС «Компаньйон» про
стягнення кредиту. У разі неявки
справу розглянуть без вашої участі
згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г. Д. Скочій

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає Сібілєву Еліну Миколаївну в судове засідання як відповідача за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Сібілєвої Еліни
Миколаївни про стягнення заборгованості, призначене на
05.04.2016 року о 17.30 годині, яке відбудеться за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, кабінет № 10.
У випадку неявки в судове засідання та неповідомлення
суду про поважну причину неявки, позов буде розглянутий
на підставі документів, які є в матеріалах справи.
Суддя К. В. Гащук

Семенівський районний суд Чернігівської області викликає як відповідача Марцуна Юрія Михайловича (останнє відоме місце проживання: вул. Довбуша, смт Славське
Соколівського району Львівської області, 82660) для участі
у цивільній справі за позовом Марцун Галини Володимирівни до Марцуна Юрія Михайловича про розірвання
шлюбу, розгляд якої відбудеться 5 квітня 2016 року о 14 годині 30 хвилин у приміщенні Семенівського районного суду
Чернігівської області (зала №1, вул. Центральна, 6, м. Семенівка, Чернігівська область, 15400).
Суддя О. І. Гнип

Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомляє,
що 20.04.2015 року було ухвалено заочне рішення по цивільній
справі за позовом Скіби Катерини Миколаївни до Скіби Дмитра
Олександровича про розірвання шлюбу.
Суд позовні вимоги позивача вирішив задовольнити.
Шлюб між Скіба Катериною Миколаївною, 5 грудня 1990 року
народження, та Скіба Дмитром Олександровичем, 22 січня 1984
року народження, зареєстрований 20 травня 2010 року виконкомом Карло-Марксівської селищної ради м. Єнакієве Донецької
області, актовий запис № 11 — розірвати.

Суддя К. С. Маштак

Втрачений кваліфікаційний
сертифікат відповідального
виконавця окремих видів
робіт/послуг, пов’язаних
із створенням об’єкта архітектури Серія АР № 008801 та
втрачений диплом Київського
ордена Леніна політехнічного
інституту Серія ЖВ-1
№ 049794, видані на ім’я
Щедріна Ігоря Васильовича,
вважати недійсними.

Комінтернівський районний суд Одеської області викликає в якості відповідача Безпрозванного Сергія Володимировича в судове засідання, яке відбудеться 19.05.2016 року
о 12.45 годині у приміщенні Комінтернівського районного
суду за адресою: смт Комінтернівське, вул. Першотравнева,
51, зала №1, у якому буде слухатись цивільна справа за позовом Труфкакі Інни Ігорівни до Безпрозванного Сергія Володимировича про позбавлення батьківських прав.
Суддя Добров П. В.

Гудков Анатолій Анатолійович викликається в судове засідання
як відповідач для розгляду цивільної справи за позовом Федоренка
Олександра Євгеновича до Гудкова Анатолія Анатолійовича, треті
особи: Федоренко Євген Олександрович, Федоренко Оксана Василівна, приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області Щур Олег Іванович, про визнання недійсним
договору купівлі-продажу квартири на 14 год. 00 хв. 12 квітня 2016
року в Шевченківський районний суд м. Києва (м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. №401).
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку неявки
справа буде розглянута у його відсутність.

Святошинський районний суд м. Києва (03148, м. Київ,
вул. Я. Коласа, 25) викликає Зятина Олександра Олександровича (вул. Картвелішвілі, 5, кв. 503) як відповідача у цивільній справі за позовом Базарної Оксани Михайлівни про
розірвання шлюбу на 31.03.2016 року о 14.10 год.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки
в судове засідання, справа буде розглядатися у відсутності
відповідача за наявними в ній доказами.
Суддя А. П. Кривов’яз

Втрачене свідоцтво про право
власності на житловий будинок,
який розміщений в місті Хмельницькому по вулиці Кудрянки,
2/1. Житловий будинок належить
Мельнику Андрію Матвійовичу
на праві приватної власності.
Свідоцтво про право власності
на житловий будинок Мельника
Андрія Матвійовича видане
08 квітня 1998 року Хмельницьким міським відділом
комунального господарства,
вважати недійсним.

Суддя І. О. Макаренко

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

погода на завтра

ГІННЕСС ПО-УКРАЇНСЬКИ. Багато що вважалось неможливим, доки не було зроблено. Це гасло відображає діяльність
тих, кого іноді називають диваками. Та вже доведено: саме такі
фантазери-романтики обертають планету і рухають прогрес
людства. В нашій країні фіксувати незвичайні досягнення вже кілька десятиліть не
втомлюється відомий журналіст і громадський діяч Валентин Щербачов. Днями
столиця зібрала найспритніших, найсильніших та найкреативніших українців, чиї
досягнення зафіксували представники Національного реєстру рекордів. На головній спортивній арені країни НСК «Олімпійський» відбулася презентація нової книги
рекордів «Національний реєстр рекордів України — 2016». До книги увійшло понад
450 українських рекордів. «Торік ми встановили втричі більше рекордів, ніж позаторік. Рекорди реєстрували в усіх областях України, зокрема й у Донецькій, Луганській областях, і в Криму. Наймолодшій рекордсменці Національного реєстру України лише рік та сім місяців, а найповажнішому — 92 роки», — зазначила на презентації керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Окрім
презентації книги, відбулося нагородження рекордсменів, зокрема відзначилися
жінка з найдовшим волоссям, наймолодший мотоцикліст, ведучі найдовшого радіоефіру, власник найширшої шиї та інші.

Перемогти перед своїми вболівальниками —
принципово

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 24 БЕРЕЗНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
День
-2 +3 -2 +3
-2 +3 -2 +3
-2 +3 -2 +3
-2 +3 0 +5
0 +5 +5 +10
-2 +3 0 +5
-2 +3 0 +5
-2 +3 -2 +3
-2 +3 0 +5
-2 +3 -2 +3
-2 +3 -2 +3
-2 +3 -2 +3
-2 +3 -2 +3

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Нiч
0
0
-2
0
+2
+1
0
0
-2
-2
-2
0
0

+5
+5
+3
+5
+7
+6
+5
+5
+3
+3
+3
+5
+2

День
0 +5
+3 +8
0 +5
+5 +10
+7 +12
+7 +12
+10 +15
+9 +14
+1 +6
+5 +10
+5 +10
+13 +18
0 +2

Укргiдрометцентр
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ПЕРША КОМАНДА. Національна збірна України з футболу
провела відкрите тренування в
перший день збору напередодні
двох товариських матчів із
командами Кіпру та Вельсу. Чудовий настрій «синьо-жовтих»
впадав в очі, гравці із задоволенням ділилися із журналістами
своїми думками щодо двох наступних контрольних поєдинків.
Про прекрасну атмосферу в команді розповів і Андрій Шевченко, на якого вже цього четверга в
Одесі очікує дебют як тренера.
«Хочеться з хорошої ноти розпочати свою професійну роботу.
Атмосфера чудова, все дуже позитивно і добре напередодні двох
відповідальних товариських матчів», — передає його слова пресслужба ФФУ.
Попри товариський статус
протистоянь із Кіпром та Вельсом, «синьо-жовті» намагатимуться порадувати вболівальників двома перемогами, зазначив

вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко. «Нам принципово перемогти. Тому що ми граємо вдома — перед своїми вболівальниками. Потрібно показати
хороший футбол. Усі дорослі
хлопці, усі вміють перебудуватися з клубної роботи на національну збірну. У нас тут немає «Динамо», «Шахтаря», «Дніпра» або
«Зорі». Ми всі виступаємо за
честь нашої країни», — сказав
один із лідерів головної команди
країни.
Працювали збірники в понеділок переважно у «квадратах» і за
допомогою вправ на утримання
м’яча, згадуючи старі зв’язки та
ігрові напрацювання. Тренувалися поки що без Дениса Бойка
(голкіпер «Бешикташа» зазнав
незначного пошкодження в останньому матчі турецької першості з «Антальяспором») та Євгена Хачеріді (захисник «Динамо» зліг на кілька днів з ангіною),
однак у тренерському штабі розраховують, що футболіст буде готовий зіграти у київському спарингу з командою Вельсу.

Тим часом головний тренер національної збірної України Михайло Фоменко та захисник
команди Артем Федецький зустрілися з представниками масмедіа. Керманич національної
збірної визнав, що ситуації, коли
так багато ключових для команди
гравців травмовано, у нього ще
не було за тренерської кар’єри.
Сергій Рибалка, Євген Коноплянка, Ярослав Ракицький також зазнали пошкоджень. Але Михайло
Фоменко вже визначився з гравцями, які найближчим часом отримають виклик. «Запросимо до
збірної Селіна та Путівцева, подивимося на їхні можливості у майбутніх товариських матчах. Чому
Путівцев? Він може зіграти як у
центрі, так і на фланзі. Решта —
здорові і, сподіваюсь, такими й
залишаться після матчів за свої
клуби. Хлопці розуміють, яка важлива подія на них чекає цього літа. Таке буває нечасто у спортивній кар’єрі. Усі приїжджають до
збірної із великим задоволенням», — зазначив головний тренер національної збірної.

«На Євро-2016 ми зможемо
взяти лише 23 футболістів. На
теоретичних заняттях говоримо
хлопцям, що не ми обираємо
склад на гру, а саме футболісти
мають змушувати нас своєю діяльністю це робити», — поділився Михайло Фоменко секретами
тренерської кухні.
Захисник збірної України Артем Федецький відзначив надзвичайну важливість присутності дванадцятого гравця на
трибунах під час останніх матчів,
які команда проведе на території
України. «Хочеться запросити
всіх уболівальників, нам потрібні
ваші підтримка та дух, який супроводжував наш колектив упродовж відбору. Ми виходили на
поле й відчували вашу підтримку. Майбутні матчі — генеральна
репетиція перед Євро, і своєю
грою ми намагатимемося віддячити всім прихильникам нашої
команди. Запал наших уболівальників ми спробуємо забрати
з собою до Франції!» — звернувся Артем Федецький до вболівальників.

Ветеран журналістики
отримав літературну премію
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
ВІДЗНАКА. Нещодавно журі
Чернігівської літературно-мистецької премії імені Леоніда Глібова оголосило імена цьогорічних лауреатів.
Серед них — колишній власний кореспондент «Урядового
кур’єра» в Сумській області ветеран журналістики член національних спілок письменників і

журналістів України Петро Нестеренко, який нині живе в Сумах.
Цієї відзнаки уродженець чернігівського краю удостоєний за
художні книги «Ковток джерельної води», «Бентежне Придесення» та «Не запізнися з коханням». Петро Нестеренко — лауреат обласних премій: літературно-мистецької імені Пилипа Рудя
та журналістської імені Миколи
Теницького.

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

Ветеран літературного та
журналістського цехів демонструє високу творчу активність.
З-під його пера вийшла низка
художніх та документально-публіцистичних книжок, тематика
яких — національно-патріотичне
виховання молоді на прикладі
подвигу батьків у роки Другої
світової війни.
Ось і цими днями світ побачила повість «Політ у безсмертя»,
присвячена легендарній україн-

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

ській льотчиці Герою Радянського Союзу Катерині Зеленко. Саме вона 12 вересня 1941 року
першою серед жінок-льотчиків
здійснила повітряний таран ворожого літака. Це сталося в небі
над селом Анастасівка Роменського району на Сумщині.
Автор провів велику дослідницьку роботу, розкривши маловідомі сторінки життя і подвигу української патріотки.

На Миколаївщині
зариблюють річки
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
ЕКОЛОГІЯ. В місті Первомайську відбулося зариблення річок Південний Буг та Синюха білим амуром. Усього запустили 1307 кілограмів, приблизно 4000 особин, кожна з яких важила 300-350 грамів. Вся
риба витримала перевезення та вижила. На зарибок з міського бюджету надали 45 000 гривень, а витрати на транспортування взяли на
себе представники Громадської рибної інспекції, які й організували
цю небуденну для Первомайська подію. Рибалки краю завдячують комунальному підприємству «Флора» за наданий транспорт, а також
місцевим приватним підприємцям; депутатам міськради та активістам, які добилися цих коштів з бюджету на зарибок; Глюті Василю, досвідченому рибникові, що допоміг в організації заходу, та жителям
міста, які прийшли допомогти у зарибленні. Відтепер Південний Буг
та Синюха будуть з рибою.

Японські гранти
працюють на Черкащині
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
ПАРТНЕРСТВО. У Посольстві Японії в Україні підписано дві грантові угоди з Черкаською благодійною організацією людей, які живуть
з ВІЧ, — «Від серця до серця» — на реалізацію проектів модернізації
медичного устаткування в лікарнях Черкаської області, завдяки яким
вони отримають необхідну діагностичну апаратуру на 3,4 мільйона
гривень. Вона з’явиться у двох лікарнях області у межах програми
безплатної допомоги «Кусаноне» вже до кінця нинішнього року.
Як розповіла голова правління благодійної організації Наталя Несват, Посольство Японії обрало її з-поміж 280 неурядових організацій,
що взяли участь у конкурсі. Завдяки такому партнерству незабаром
Жашківська центральна районна лікарня одержить новий гастрофіброскоп та апарат ультразвукового дослідження, а Катеринопільська
лікарня — апарат УЗД. Цей проект — добрий приклад ефективності
партнерства представників громади й влади.
Загалом у межах програми безплатної допомоги уряд Японії підтримав п’ять проектів у галузях освіти та медицини в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Черкаській областях. Завдяки цій
програмі Лисянська ЦРЛ уже одержала медичне устаткування майже
на 2 мільйони гривень.
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