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ДОКУМЕНТИ
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Як проукраїнські активісти
об’єднуються на Донеччині
і піднімають громадську
цілину, розв’язуючи тамтешні
проблеми

П’ЯТНИЦЯ, 8 КВІТНЯ 2016 РОКУ
ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«На наступний період
тим, хто перебуває
в системі субсидій,
їх буде продовжено
автоматично.
Без додаткового
звернення до управлінь
соцзахисту».

Розпорядження
Кабінету Міністрів
України «Про
схвалення Стратегії
подолання бідності»

№67 (5687)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Фото Володимира ЗAЇКИ

МОЛОДІЖНИЙ РУХ

Що не згорить,
те зрубають?

Міністр соціальної політики про подальшу
підтримку малозабезпечених верств населення

Чекати залишилося
до кінця місяця
БЕЗВІЗОВИЙ РЕЖИМ. У вітчизняному МЗС сподіваються,
що Єврокомісія найближчим часом подасть законодавчі пропозиції стосовно подальшого процесу скасування візових вимог
для українських громадян.
«Вважаємо, що у нас не залишилося жодних перешкод, — заявила в ексклюзивному коментарі Укрінформу заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена
Зеркаль. — Звісно, є певні негативні тенденції серед країн-членів Європейського Союзу, які висловлюють застереження щодо
необхідності подальшого моніторингу процесу, а саме після надання нам уже безвізового режиму для поїздок».
Натомість у Європейській комісії наголошують, що пропозиції
надати Україні безвізовий режим надійдуть наприкінці цього місяця, повідомляє УНІАН. Саме так відповів на запитання, чи
вплинуть результати референдуму в Нідерландах щодо Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС на рішення Європейської комісії запропонувати надати Україні безвізовий режим, речник
Єврокомісії Маргарітіс Шінас.

ЦИФРА ДНЯ
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13,6 млн доларів
становить новий транш японської
гуманітарної допомоги для відновлення
Донбасу

КАТАСТРОФА. Якщо країна й далі так економитиме

на фінансуванні лісового господарства, наші ліси винищать
уже цього року

53-тя і «Ширлан»
НА КОНТРОЛІ «УК». «Урядовий кур’єр» з’ясував, що насправді сталося на найбільшому полігоні

України і які проблеми там досі існують
Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
айбільший у Європі військовий
полігон «Широкий лан», що у
Миколаївській області, «прославився» на всю країну. В лютому, як

Н

писав «УК», 46 бійців із 53-ї окремої
механізованої бригади здійснили
похід до військової прокуратури.
Наважилися бійці на такий крок
через нелюдські умови перебування на полігоні. Хлопці взимку опинилися в мокрих наметах, по коліна

в багнюці, без питної води та їжі. Їхні дії мали гучний резонанс і врешті-решт
результат:
завдяки
насамперед волонтерам місце дислокації бригади облаштували. Згодом у ситуацію втрутилося й
військове керівництво. Проблеми

владнали. Нині ж керівництву полігона колеги-журналісти закидають нові звинувачення. Мовляв, на
його території є добре облаштоване містечко, де можна було б розмістити бригаду. Чому ж не
скористалися можливістю? Та ще

й із земельними питаннями не все
гаразд. «Латифундисти в погонах
здають землі полігона під сільськогосподарські плантації», — приблизно такий
зміст журналістських публікацій.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 7 квітня 2016 року
4 820103 080046

USD 2595.7927
EUR 2942.5906
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.7883
за 10 рублів

/ AU 317050.12

AG 3911.86
PT 249455.68
за 10 тройських унцій

PD 143547.34

8 квітня 2016 року, п’ятниця, № 67

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості
у судові засідання, які відбудуться:
11.04.2016 р. (резервне судове засідання
13.04.2016р.)
Соколовська Галина Юріївна об 11.30 (останнє
відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський
р-н, с. Переможне, вул. Дмитрова, буд. 20), справа
№ 409/590/16-ц
Бояринцев Андрій Борисович о 15.00 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н, с.
Комсомолець, вул. 40 років Перемоги, буд. 1, кв. 12),
справа № 409/586/16-ц
Уткін Володимир Олександрович о 16.30 (останнє відоме місце проживання: м. Луганськ, кв. Зарічний, буд.
1 Б, кв. 76), справа № 409/574/16-ц
Кулагін Олег Олександрович о 14.00 (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Артема, буд. 11, кв. 1), справа № 409/596/16-ц
Сухаревська Олена Миколаївна о 16.00 (останнє
відоме місце проживання: Луганська обл., Лутугинський
р-н, смт Юр'ївка вул. Кірова, буд. 2), справа
№ 409/577/16-ц
Верховова Надія Олексіївна о 13.00 (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, Ольховський квартал,
буд. 10, кв. 104), справа №409/604/16-ц

Глухов Григорій Іванович о 13.30 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Лутугинський р-н,
смт Успенка, вул. Ломоносова, буд. 74), справа
№409/594/16-ц
Юрицин Віталій Миколайович о 15.30 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., Луганська міська
рада, смт Ювілейне, вул. Артема, буд. 3, гурт.), справа
№ 409/580/16-ц
Коробчан Віктор Андрійович о 14.30 (останнє відоме
місце проживання: Луганська обл., м. Олександрівськ,
вул. Центральна, буд. 88), справа № 409/592/16-ц
Баранова Світлана Анатоліївна о 10.30 (останнє відоме місце проживання: м. Луганск, вул. Новокожевна,
буд. 5), справа № 409/421/16-ц
Братищенко Іван Петрович об 11.00 (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 13-а,
кв. 76), справа № 409/641/16-ц

Суддя В.С.Полєно
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по
справах вважаються належним чином повідомленими
про час, день та місце проведення судового засідання.

Олійник Володимир Миколайович, 29.06.1966 року народження, останнє відоме місце проживання: 24312, Вінницька область, Тростянецький район, с. Буди, вул. Перемоги, 13, викликається до Тростянецького
районного суду Вінницької області як відповідач по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Олійника Володимира Миколайовича. Судове засідання відбудеться 11 квітня 2016 року об 11.00 год.
в приміщенні суду за адресою: Вінницька область, Тростянецький
район, смт Тростянець, вул. Соборна, 21. У разі неявки відповідача до
суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.
Суддя І. А. Волошин

Лисичанський міський суд Луганської
області викликає Державне підприємство
«Луганськвугілля», яке зареєстровано за
адресою: 03680, м. Київ, пров. Приладний, б. 2-а, як відповідача по цивільній
справі за позовом Завгороднього Дмитра
Олександровича про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, в
судове засідання, яке відбудеться
18.04.2016 року о 08.30 год. в приміщенні
суду за адресою: вул. Штейгерська, 38,
каб. 11, м. Лисичанськ. У разі неявки в
дане судове засідання, справа буде розглянута без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя С.О. Юрченко
Суддя Н.В. Нестеренко

Суддя О.Л. Фролов

районного суду Херсонської об-

Повідомлення

ТОВ «ТриМоб»

ласті (смт Чаплинка, вул. Космо- Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб»:
з 15.04.2016 вносить зміни до
навтів, 23, кабінет №11) 11 квітня тарифів на міжнародні дзвінки з
2016 року о 09 годині 50 хвилин мережі рухомого (мобільного)
відбудеться судове засідання по зв’язку ТОВ «ТриМоб».
з 20.04.2016 запроваджує доцивільній справі за позовом Юхно- даткові послуги «A», «В», «С», «D»,
вої Ірини Миколаївни до Юхнова «V» та «S» для абонентів контрактАндрія Вікторовича про розірвання ної форми обслуговування.
Із детальною інформацією про
шлюбу. В разі неявки відповідача внесені зміни можна ознайомисправу буде розглянуто у його від- тись в місцях продажу послуг ТОВ
«ТриМоб» або на сайті
сутність.
www.3mob.ua. Отримати інфорГолова суду мацію можна також за телефоном
В. А. Томашевський Контакт-центру 0-800-50-11-88.
Суддя А.В. Дашковська
Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України, Приморський районний суд м.
Одеси (суддя Ільченко Н.А.) викликає в судове засідання у якості відповідача
Васильчик Поліну Василівну по справі №522/14826/15 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « Кредекс Фінанс» до Васильчик Поліни
Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 11.04.2016 р. об 11 год. 50 хв. за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.
У випадку неявки у судове засідання зазначеної особи справа буде розСуддя О.В. Гончаренко глянута за її відсутності.

Попаснянський районний суд Луганської
області викликає як відповідача Мірумян Каріну Ваняївну, що зареєстрована за адресою:
Луганська область, м. Попасна, вул. Сєвєрна,
б. 14, що мешкає за адресою: Харківська область, м. Харків, провул. Кузнецький, б. 11,
у судове засідання по цивільній справі
№ 423/2321/13-ц за заявою Мірумян К.В. про
перегляд заочного рішення за позовом ПАТ
«Теком» до Мірумян К.В. про стягнення коштів, що відбудеться 13 квітня 2016 року о 09
год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова,
6, каб. № 7 (1 поверх).
У разі неявки суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А.В. Архипенко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судові засідання як відповідачів по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості до Бондаренко Наталії Вікторівни (Луганська область, Лутугинський район, с. Ясне,
вул. Ювілейна, буд. 3, кв.4, справа № 409/549/16-ц)
о 09.30 год., Назарова Олександра Васильовича (м. Луганськ, кв. Южний, буд.4-а, кв. 32, справа
№ 409/550/16-ц) о 10.00 год., Поршенко Ольги Володимирівни (м. Луганськ, пров. 3-й Садовопроїзний, буд.
12, справа № 409/552/16-ц) о 10.30 год., Лямзіна Юрія
Вікторовича (м. Луганськ, кв. Стєпной, буд. 11, кв. 79,
справа № 409/557/16-ц) об 11.00 год., Логвіненка Сергія Петровича (Луганська область, Лутугинський район,
смт Врубівський, вул. Кірова, буд.106, справа
№ 409/559/16-ц) об 11.30 год., Болотову Ніну Михайлівну (м. Луганськ, кв. Зарічний, буд.12, кв. 53, справа
№ 409/560/16-ц) о 13.00 год., Бернацького Дмитра Антоновича (Луганська область, Лутугинський район, смт
Врубівський, вул. Кірова, буд. 47, справа № 409/659/16ц) о 14.00 год., Таранової Ольги Федорівни (Луганська
область, м. Олександрівськ, вул. Центральна, буд. 16,
справа № 409/663/16-ц) о 14.30 год.
Судові засідання відбудуться 12.04.2016 року (резервна дата 14.04.2016 року) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
У разі неявки суд розглядатиме справи без участі відповідачів на підставі ст. 224 ЦПК України.

Вінницький міський суд Вінницької області (21000,
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, 3-й поверх, зал № 25)
викликає в судове засідання на 25 квітня 2016 року на
15.30 год. як відповідача Павленко Ольгу Володимирівну, 1980 р.н., яка діє в інтересах неповнолітнього сина
Міяйловича Мялко, 2006 р.н. (останнє місце реєстрації:
м. Вінниця, вул. Ватутіна, 46, кв. 109) у цивільній справі
№127/1991/16-ц за позовом Цибульської Валентини
В’ячеславівни, третя особа: Орган опіки та піклування
Вінницької міської ради про визнання таким, що втратив
право користування житлом.
У разі неявки Павленко О.В. справа буде розглянута
у її відсутності з ухваленням заочного рішення.

В приміщенні Чаплинського

Нововоронцовський районний суд Херсонської області викликає Крупича Ігоря
Юрійовича, 10.07.1979 року народження, як відповідача по цивільній справі
за позовом Крупич Зінаїди Валентинівни до Крупича Ігоря Юрійовича, треті особи:
служба у справах дітей Нововоронцовської районної державної адміністрації
Херсонської області, служба у справах дітей Суворовської районної ради в
м. Херсоні про позбавлення батьківських прав, призначеній о 14 год. 00 хв. 12
квітня 2016 року в залі суду за адресою: вул. Тітова, 2-А, смт Нововоронцовка
Херсонської області.
В разі неявки справа буде розглядатися за її відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

В провадженні Сватівського районного суду
Луганської області – судді Юрченко С.О. знаходиться подання № 426/1277/16-к начальника
Сватівського відділу кримінально-виконавчої
інспекції УДПТС України у Луганській області
про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням та направлення засудженої Гіндулліної Аміни Фаридівни, 16.05.1991
року народження, для відбування призначеного
покарання. Засуджена мешкає за адресою: м.
Луганськ, кв. Южний, б. 28.
На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, суд викликає Гіндулліну Аміну Фаридівну
у судове засідання, яке відбудеться 13 квітня
2016 року о 09.30 год. в залі суду за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34. Справа розглядатиметься суддею
Юрченко С.О.

Тальнівський районний суд Черкаської області повторно
викликає як відповідача Кириленка Михайла Юрійовича,
13.02.1988 року народження у судове засідання по справі за
позовом Кириленко Юлії Миколаївни до Кириленка Михайла
Юрійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на
неповнолітню дитину, яке призначено на 27.04.2016 року на
09 годин 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Черкаська
обл., м. Тальне, вул. Соборна, 42 під головуванням судді Фролова O.Л.
У разі неявки відповідача в судове засідання дане оголошення вважається належним повідомленням і по справі буде
винесено рішення.
У разі неявки в судове засідання з поважної причини відповідач зобов’язаний повідомити суд про неявку та її причину.

Апеляційний суд Запорізької області викликає
Степук Олександру Василівну, Василенка Владислава
Володимировича, Голованьову Тетяну Олексіївну в
судове засідання на 11.30 год. 12.04.16, за адресою:
м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162, на розгляд апеляційної скарги Дрьоміної Н.Г. на рішення Запорізького
р/с від 26.06.2015 у справі за позовом прокурора Запорізького району в інтересах ГУ Держземагентства
у Запорізькій області до Запорізької РДА, Степук
О.В., Голованьової Т.О. та ін., про визнання незаконним розпорядження, недійсними державних актів та
повернення земельних ділянок. Останнє відоме
місце проживання: Степук О.В. 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ватутіна, буд. 46-8; Василенко В.В.
71650, Запорізька обл., Василівський р-н, с. Широке,
вул. Садова, буд. 27; Голованьова Т.О., місце проживання не відоме. У випадку неявки відповідачів у судове засідання справа буде розглянута за їх
відсутності. З моменту публікації оголошення Степук
О.В., Василенко В.В., Голованьова Т.О. вважаються
повідомленими про розгляд справи.

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання представника відповідача по справі № 409/555/16-ц за позовом Петрова Вадима Геннадійовича до
Управління комунальним майном Луганської міської ради про визначення додаткового терміну
для подання заяви про прийняття спадщини.
Судове засідання відбудеться 12.04.2016 року
о 15.00 год. (резервна дата на 14.04.2016 року о
15.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається представник відповідача Управління комунальним майном Луганської міської
ради, останнє місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд.14.
У випадку неявки представника відповідача
справу буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Оболонський районний суд м. Києва
викликає Печинську Юлію Павлівну
як відповідача по цивільній справі
№ 2/756/1719/16 за позовом Шекери
Дмитра Володимировича до Печинської
Юлії Павлівни про зміну розміру аліментів
на 18 квітня 2016 року на 09-30 годину.
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
Суддя Полєно B.C. КпАП України.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає
цивільну справу ЄУН 229/604/16-ц, номер провадження
2/229/474/2016 за позовом Брахмі Оксани Сергіївни до
Ноамен Бен Амара про стягнення аліментів на утримання
дитини. Відповідач у справі Ноамен Бен Амара, 01 січня
1978 року народження (останнє місце проживання: м.
Дружківка Донецька обл., вул. Переяславська, буд. 17),
викликається на 12 квітня 2016 р. о 08.30 годині до суду,
зала № 1, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. В разі неявки відповідача справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя А.Л. Гонтар

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Старобільський районний суд Луганської області викликає Торшина Романа Олександровича, який мешкає:
Луганська область, м. Антрацит, смт Шотове, вул. Леваневського, буд. 2, як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 431/108/16-ц, провадження
№ 2/431/130/16 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Торшина
Р.О., Савченко Т.О. про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 18 квітня 2016 р. о 08 годині 00
хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м.
Старобільськ, вул. Миру, 38а.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України.

Великомихайлівський районний суд Одеської області
викликає Захарову Ірину Ігорівну як відповідача по цивільній справі №498/1403/15-ц, провадження по справі
№2/498/23/16 за позовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Захарової Ірини Ігорівни про стягнення заборгованості в судове засідання, яке відбудеться 12 квітня
2016 року о 10:00 годині за адресою: Одеська область,
Великомихайлівський район, смт Велика Михайлівка,
вул. Пушкіна, 2-б. У разі неявки в судове засідання відповідачки без поважних причин або неповідомлення
суду про причини неявки, справа буде розглянута за її
відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя О. Л. Ткачук

Суддя О.С. Вохмінова

Суддя Полєно B.C.

Суддя І.В. Кудрявцев

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Садова, 5) викликає в судове засідання на 12.30 годину 15 квітня 2016 року
Білика Руслана Юрійовича, 13.04.1988 року народження, як відповідача у справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Білика Руслана Юрійовича про
стягнення заборгованості.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки, справу буде вирішено без участі відповідача
за наявними у справі доказами і постановлено заочне рішення.
Суддя О. В. Білик

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської області викликає в судове засідання як відповідача
гр. України Ритченка Олександра Михайловича,
25.01.1964 року народження, останнє відоме місце реєстрації проживання: Київська область, с. Переяславське
Переяслав-Хмельницького р-ну, вул. Жовтнева, 17 у
справі за позовом Приватного акціонерного товариства
«Комерційний банк «Приватбанк» до Ритченка Олександра Михайловича про стягнення боргу на 09.00 год. 22
квітня 2016 року.
У разі неявки відповідача у судове засідання суд розгляне справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні
судового засідання в порядку спеціального судового
провадження.
Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, 20.07.1970
року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса,
пров. Економічний, 3, кв. 54, та обвинувачений Культа Станіслав Олегович, 27.01.1989 року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 1,
корпус В, кв. 32, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
викликаються в судове засідання, що відбудеться 27 квітня
2016 року о 15 годині 00 хвилин в залі судових засідань
№ 130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні
як обвинувачені.

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва
знаходиться цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Лізинг Україна» до Овсянніка Сергія Валентиновича, Стародуба Дмитра Юрійовича
про стягнення заборгованості за правочином.
Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 9
червня 2016 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва (адреса суду: м. Київ, вул.
Дегтярівська, 31 А, каб. № 306).
Суд викликає в судове засідання Овсянніка Сергія Валентиновича та Стародуба Дмитра Юрійовича як відповідачів.
У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа буде
розглянута за наявними в ній доказами.

Суддя Рева О. І.

Святошинський районний суд м. Києва (03148, м.
Київ, вул. Я. Коласа, 25) викликає Лазарєва Сергія
Михайловича, Хабібі Кадіра Абдулла, які проживають за адресою: м. Київ, бул. Кольцова, 3, кв. 115,
відповідачами у цивільній справі за позовом Лапко
Алефтини Борисівни на 12.05.2016 року о 12 год. 00
хв.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглядатися
за відсутності відповідачів за наявними в ній доказами.
Суддя А. Гуменюк
Суддя В. В. Борденюк

Дружківський міський суд Донецької області викликає відповідачів: Яшметова Валерія
Володимировича, 22.07.1965 р.н., Яшметову Олександру Василівну, 25.03.1965 р.н., останнє
відоме місце проживання яких: Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Пролетарська, 2А-3, по
справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Яшметова Валерія Володимировича, Яшметової
Олександри Василівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, у судове засідання, яке відбудеться 20 квітня 2016 р. о 14.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд
розглядатиме справу за відсутності відповідачів за наявними в ній доказами.

Васильківський міськрайонний суд викликає Myp’є
Олів’є Франсуа як відповідача у цивільній справі за позовом Києво-Святошинської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі: головного управління
Держземагентства у Київській області, Державного підприємства «Дослідне сільськогосподарське виробництво Інституту фізіології рослин і генетики НАН України» про
визнання незаконним та скасування рішення селищної
ради.
Судове засідання відбудеться 11.04.2016 р. о 16 00 год.
в приміщенні суду за адресою: м. Васильків, вул. Шевченка, 8, каб. 304. У разі неявки відповідача слухання
справи відбуватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює
відповідачу обов’язок повідомлення про причини неявки.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідачів: Балашова Володимира Володимировича, 05.12.1971 р.н., Балашову Вероніку Вікторівну, 23.10.1977 р.н., у судове засідання, яке
призначене на 15.00 годину 25 квітня 2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «ВБР» до
Балашова Володимира Володимировича, Балашової
Вероніки Вікторівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Попревич В. М.
Суддя Мальований В. О.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, вул.
М. Кривоноса, 25, каб. 28) викликає Харендзюк
Олену Йосипівну об 11 год. 00 хв. 21 квітня 2016 року
як відповідача у цивільній справі № 760/27311/14-ц,
2-182/16 за позовом ТОВ «Арма Факторинг» до Харендзюк Олени Йосипівни, третя особа: ТОВ «Вінницяінвестбуд» про звернення стягнення на предмет
іпотеки.
У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя В. В. Українець

В Ірпінський міський суд Київської області на 13.04.2016
р. о 10 год. 00 хв. (№367/7937/15-ц) викликаються Гончар
Олександр Миколайович, Вовк Володимир Васильович по
цивільній справі за позовом Українського інституту експертизи сортів рослин, філії УІЕСР Київський обласний державний центр експертизи сортів рослин до Гончара Олександра
Миколайовича, Вовка Володимира Васильовича, Соколюка
Леоніда Пантелійовича, Соколюк Олени Іванівни, Соколюк
Катерини Леонідівни про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, та зняття з
реєстрації за місцем проживання.
В разі неявки Гончара О. М., Вовка В. В. (Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справа буде розглядатися у їхню відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Шевченківський районний суд м. Чернівців викликає Татарчука Олександра ІваноВтрачені довірителем примірники
вича, 09.09.1983 р.н., зареєстрованого: м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 21«а»/26, Договору про участь у ФФБ № 62540
як відповідача по справі за позовом ПАТ «Альфа банк» до Татарчука Олександра Іва- від 18.08.2011 та Договору про уступку
новича про стягнення заборгованості.
майнових прав № 62540 від 22.09.2011,
Судове засідання відбудеться 14 квітня 2016 року о 10.00 год. за адресою: 58001,
укладеного між ПАТ КБ «Аркада»
м. Чернівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет № 19. Ваша явка обов’язкова і у випадку нета Оверчук Оксаною Олегівною,
явки в судове засідання справа буде розглянута у вашу відсутність.
вважати недійсними.
Суддя В. Г. Смотрицький

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Ліхтанської Н. П. знаходиться цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Гнитька Віталія Григоровича, Гнитька Владислава Віталійовича про
стягнення боргу за договором кредиту.
Судовий розгляд справи призначено на 11 годину
30 хвилин 21 квітня 2016 року в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.
Суд викликає як відповідачів Гнитька Віталія Григоровича, Гнитька Владислава Віталійовича.
У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута
Суддя Гирич С. В. за наявними в ній матеріалами.

Корюківський районний суд Чернігівської обл. повідомляє, що розгляд цивільної справи за позовом ТОВ
«ОТП Факторинг Україна» до Свідницької Ольги Леонідівни про стягнення заборгованості за кредитним договором призначено до розгляду на 11 квітня 2016 року о
10 год. 00 хв.
Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою:
м. Корюківка Чернігівської обл., вул. Шевченка, 66 під головуванням судді Чурупченка М. І.
Для участі в справі як відповідач викликається Свідницька Ольга Леонідівна (останнє відоме місце проживання: м. Корюківка Чернігівської обл., вул. Піонерська,
37).
Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності відомостей про причини неявки відповідачів, повідомлених належним чином, або причину буде визнано
судом неповажною – суд вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Бадирова Садига
Гасаналі Огли, Азадова Азада Агадур Огли про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у справі Бадиров Садиг Гасаналі Огли (останнє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь Донецької області, пров. Перекопський, 10), Азадов Азад Агадур Огли
(останнє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь Донецької
області, вул. Можайського, 2) викликаються о 08 годині 20
квітня 2016 року до суду, каб.14, 15 для участі у розгляді зазначеної справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності на підставі ст. ст. 169 ч. 4,
225 ЦПК України.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Романенка Петра Івановича (останнє відоме місце його проживання:
м. Кременчук, вул. О. Дундича, буд. 16/1, кв. 2) як
відповідача у судове засідання по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Романенка Петра
Івановича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 27 квітня 2016 року
об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабінет № 18.
Явка до суду відповідача є обов’язковою. В разі
неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Ж. О. Кривич

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Миру, 5) за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості викликає
відповідачів:
— по справі 2/219/1223/2016 Гринькова Сергія Володимировича, 13.10.1983 р.н., останнє місце проживання та реєстрації:
Донецька область, м. Соледар, вул. Гагаріна, 46, на 14.04.2016
року о 13.00 годині;
— по справі 2/219/1139/2016 Батаніна Віталія Петровича,
15.05.1978 р.н., останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область, м. Часів Яр, вул. Шкільна, 3-2, на 14.04.2016
року о 13.15 годині;
— по справі 2/219/949/2016 Грачову Наталю Юріївну,
29.12.1971 р.н., останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область, м. Бахмут (Артемівськ), вул. Леваневського,
115-61, на 14.04.2016 року о 13.30 годині 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 у їхню відсутність.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел.
(06262)3-56-33) знаходиться кримінальне провадження
№ 4201505000000046 (справа № 1-кп/243/579/2015) за обвинуваченням Сталенного Владислава Юрійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК
України.
Суддя Слов’янського міськрайонного суду Неженцева О.В. викликає обвинуваченого Сталенного Владислава Юрійовича, який
зареєстрований за адресою: вул. Перемоги, 162/47, м. Горлівка
Донецької області, у підготовче судове засідання, яке відбудеться 15 квітня 2016 року о 10.00 год. у залі судового засідання
№ 7.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та
12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/379/16-ц за позовною
заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Укрбізнесбанк» в інтересах ПАТ «Український бізнес банк» до Мєднікової В.В., Черкаса Д.А., Мєднікова В.В. про стягнення боргу за
договором кредиту.
Відповідачі у справі: Мєднікова Вікторія Вікторівна, останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул.
Роздільна, 12; Черкас Дмитро Анатолійович, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Бібліотечна, 34/1; Мєдніков Віктор Володимирович, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Роздільна, 12, викликаються до суду на 11 год. 30 хв. 14 квітня 2016
року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої
відсутності.

Суддя Тверський С. М.

Суддя О. В. Неженцева

Суддя О. В. Каліуш

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає
в порядку спеціального судового провадження кримінальне
провадження за підозрою Протасова Аркадія Сергійовича
за ч. 1 ст. 258-3 КК України, внесеного до ЄДРДР
(42015050000000445), адреса проживання Протасова А. С.: Донецька обл., м. Горлівка, вул. 60 років СРСР, 63/29. Він викликається до приміщення Слов’янського міськрайонного суду на 18
квітня 2016 року о 14 год. 00 хв.
Згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд розміщує інформацію про виклик обвинуваченого Протасова А.С. у пресі та
роз’яснює, що з моменту опублікування повістки про виклик у
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за позовом Дем’яненка Романа Вадимовича до Гуревича Євгена Євгеновича про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням. Відповідач у справі Гуревич Євген Євгенович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м.
Слов’янськ, вул. Горова, буд. 112, викликається на 18 квітня
2016 року о 08 годині 00 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 його відсутність.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/294/16-ц за
позовом Державної іпотечної установи до Уткіна А. Г., Уткіної О. А. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі
- Уткіна Олена Анатоліївна, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Річна, 30/75, викликається до суду на 13 год. 00 хв. 18 квітня 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 повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/951/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Уварова О. В. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі - Уваров Олег Вікторович, 16.08.1973 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, м-н Центральний, 6/189,
викликається до суду на 09 год. 00 хв. 18 квітня 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 повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Ільяшевич

Суддя Чемодурова Н. О.

Суддя О. В. Каліуш

Суддя О. В. Каліуш

Великоновосілківський районний суд Донецької області в зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом
Семенченко Наталії Павлівни до Семенченка Ярослава
Олександровича про розірвання шлюбу повідомляє, що
судове засідання призначено на 15.04.2016 р. о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка,
вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О. М. Суд викликає як
відповідача Семенченка Ярослава Олександровича. Явка
до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача в судове
Суддя Каліуш О. В. засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області
(87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, б. 231) розглядає цивільну
справу за позовом Сікорської Ніни Василівни до Сікорського
Олександра Тимофійовича, Сікорської Олени Володимирівни
про визнання осіб такими, що втратили право користування
жилим приміщенням.
Відповідачі по справі: Сікорський Олександр Тимофійович та
Сікорська Олена Володимирівна, які зареєстровані: м. Маріуполь, вул. Жигулівська, 42/44, викликаються о 08.20 годині 14
квітня 2016 року до суду, кабінет №№ 14, 15, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у їхню відсутність на підставі ст.ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає як обвинуваченого Лакізу Олексія Ігоровича, 22.04.1986 р.н., який зареєстрований: м. Красноармійськ, мкр Сонячний, буд. 2-б, кв. 34-35, у судові
засідання, призначені на 14 квітня 2016 року о 9 годині,
12 травня 2016 року о 10 годині та 17 травня 2016 року
о 9 годині по кримінальному провадженню за його обвинуваченням за ч. 1 ст. 258-3 КК України, які відбудуться в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр.
Металургів, б. 231, каб. 16.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Іванчука
Романа Володимировича (останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Тарнавського, 12/9), Іванчук Лесю Богданівну (останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул.
Тарнавського, 12/9), Іванчука Юрія Володимировича (останнє відоме місце проживання: Львівська обл., Мостиський
р-н, м. Судова Вишня, вул. Довженка, 24) як відповідачів у
судове засідання по цивільній справі № 2/463/485/2016
(463/2311/15-ц) за позовом Публічного акціонерного товариства «ВіЕс Банк» до Іванчука Романа Володимировича,
Іванчук Лесі Богданівни, Іванчука Юрія Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 22 квітня 2016 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду
за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових
засідань № 10.
В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя О. О. Хараджа

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/1040/16-ц за позовом
Ліщенко Г. С. до Лашка О. В., третя особа: Служба у справах
дітей виконкому Костянтинівської міської ради, про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів. Відповідач у справі Лашко Олександр Валерійович, 20.12.1988 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Донецьк, Пролетарський район, вул. Красноярська, 3/5, викликається до суду на 09
год. 00 хв. 15 квітня 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 повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя О. О. Хараджа

Суддя Д. В. Кузнецов

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Савені Євгенії Олексіївни до
Савеня Дениса Валерійовича про розірвання шлюбу.
Відповідач по справі Савеня Денис Валерійович, 20 червня 1985 року народження, який мешкає за адресою, вказаною в позові: Донецька область, м. Торез, вул. Рилєєва,
24, викликається на 10 годину 00 хвилин 12 квітня 2016 року
до суду: м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 302, 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м.
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовною заявою ПАТ «Дельта банк» до Кондрахіної Т.В. про стягнення заборгованості.
Відповідачка по справі Кондрахіна Тетяна Володимирівна,
03.01.1983 р.н., місце реєстрації та проживання: м. Часів Яр,
вул. Совнаркома, 4-1, Донецька обл., викликається на
18.04.2016 року о 10 годині 00 хвилин до суду, каб. № 309,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «АКБ «Капітал» до Кулічкової Антоніни Василівни про стягнення боргу за
кредитним договором.
Відповідачка по справі Кулічкова Антоніна Василівна,
проживає за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька
область, с. Клинове, вул. Лісна, 24 Бахмутського району, викликається на 15 квітня 2016 року о 09 годині 40 хвилин до
суду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає
цивільну справу ЄУН 229/605/16-ц, номер провадження
2/229/475/2016 за позовом Брахмі Оксани Сергіївни до
Ноамен Бен Амара про розірвання шлюбу. Відповідач у
справі Ноамен Бен Амара, 01 січня 1978 року народження (останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул. Переяславська,буд. 17 ), викликається
на 12 квітня 2016 р. на 08:00 годину до суду, зала № 1,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. В разі неявки відповідача справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Фролова Н. М.

Суддя Тверський С. М.

Суддя Т. В. Давидовська

Суддя А.Л. Гонтар

Кучеренко Юрій Миколайович, 14.02.1990 року народження, останнє місце проживання чи мешкання: 51900, Дніпропетровська область, місто Дніпродзержинськ, вулиця Інтернаціоналістів, будинок
4В, квартира 51, викликається у відкрите судове засідання як відповідач на 10.30 годину 15 квітня 2016 року в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до
Кучеренка Юрія Миколайовича.
Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуванням судді Байбара Г. А. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області за
адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 1 поверх,
кабінет № 2.
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач Кучеренко Юрій Миколайович вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсутСуддя І. Є. Разумова ності.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області по справі
№ 2/577/460/2016, провадження № 577/1279/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Скрипченка Миколи Миколайовича про
стягнення заборгованості за договором в сумі 16254 грн. 19 коп.
викликає в судове засідання, яке відбудеться 4 травня 2016 року
о 09 годині 30 хвилин за адресою: м. Конотоп Сумської області,
вул. Садова, 8, кабінет № 8, як відповідача Скрипченка Миколу
Миколайовича.
Останнє відоме місце проживання Скрипченка Миколи Миколайовича: м. Конотоп Сумської області, 1-й пров. вул. Дарвіна,
10. Іншими даними про відповідача суд не володіє.
У разі неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення про причини неявки суд розглядатиме справу за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.
В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н. І. знаходиться
цивільна справа № 310/1602/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства КБ
«ПриватБанк» до Тарабанової Людмили Андріївни про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 25.04.2016
року о 14.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 401, суддя Черткова Н. І.,
тел. 3-61-94.
Суд викликає як відповідача Тарабанову
Людмилу Андріївну.
У разі неявки відповідача, справа буде
розглянута за наявними в ній матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом, що
знаходиться за адресою: вул. Комунарів,
64, м. Бердянськ, 28 квітня 2016 року о
16.00 годині буде проведено судове засідання у цивільній справі № 310/1792/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК»
до Фатьянова Сергія Анатолійовича про
стягнення заборгованості.
Суд викликає Фатьянова Сергія Анатолійовича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в судове
засідання судове засідання буде проведене за наявними матеріалами.
Суддя З. П. Пустовіт

У провадженні Бердянського міськрайонного
суду Запорізької області знаходиться цивільна
справа №310/779/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Тадевосян Тіграна Арсеновича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд справи призначено на 05
травня 2016 року о 08 год. 30 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 Тадевосяна Тіграна Арсеновича,
як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В
разі неявки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом, що
знаходиться за адресою: вул. Комунарів,
64, м. Бердянськ, 28 квітня 2016 року
о 16.10 годині буде проведено судове засідання у цивільній справі № 310/1776/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК»
до Дмитрієва Геннадія Сергійовича про
стягнення заборгованості.
Суд викликає Дмитрієва Геннадія Сергійовича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в судове
засідання судове засідання буде проведене за наявними матеріалами.
Суддя З. П. Пустовіт

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 28 квітня 2016 року о 16.20 годині буде
проведено судове засідання у цивільній справі
№ 310/1043/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Абзянової Зінаїди Валентинівни
про стягнення заборгованості.
Суд викликає Абзянову Зінаїду Валентинівну
як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У
разі неявки відповідача в судове засідання судове засідання буде проведене за наявними матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом, що
знаходиться за адресою: вул. Комунарів,
64, м. Бердянськ, 28 квітня 2016 року о
16.15 годині буде проведено судове засідання у цивільній справі № 310/1774/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК»
до Позднякової Тетяни Миколаївни про
стягнення заборгованості.
Суд викликає Позднякову Тетяну Миколаївну як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в судове
засідання судове засідання буде проведене за наявними матеріалами.
Суддя З. П. Пустовіт

Суддя З. П. Пустовіт

Бердянським міськрайонним судом, що
знаходиться за адресою: вул. Комунарів,
64, м. Бердянськ, 29 квітня 2016 року о
13.00 годині буде проведено судове засідання у цивільній справі № 310/1755/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК»
до Горькавої Галини Павлівни про стягнення заборгованості.
Суд викликає Горькаву Галину Павлівну як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в судове
засідання судове засідання буде проведене за наявними матеріалами.
Суддя З. П. Пустовіт

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає в судове засідання (провадження № 335/8559/15-к,
1-кп/335/61/2016) обвинуваченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960 року народження, останнє відоме місце
реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв.19 по кримінальному провадженню № 42014080000000272 за обвинуваченням Серби Володимира Івановича у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України,
яке відбудеться 13 квітня 2016 року об 11-00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, зал судових засідань № 1.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Пирятинський районний суд Полтавської області
викликає Куліша Сергія Анатолійовича (зареєстрованого за адресою: с. Велика Круча, Пирятинський
район, Полтавська область, вул. Зелена, б. 28) як
відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Куліша Сергія Анатолійовича о 09 год. 00 хв.
12.04.2016 року за адресою: м. Пирятин, вул. Ярмаркова, 17, Полтавська область.
У разі неявки в судове засідання відповідача Куліша Сергія Анатолійовича справа буде розглянута у
його відсутність. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Н. В. Нагорна

Володарський районний суд Донецької області (87000,
смт Нікольське, пров. Ярослава Мудрого, 3) розглядає цивільну справу за позовом Іванової Валентини Антонівни до
Іванова Вадима Станіславовича про усунення перешкод в користуванні житловим приміщенням шляхом зняття з реєстрації.
Відповідач по справі: Іванов Вадим Станіславович, який
мешкає: Донецька область, Володарський район, с. Македонівка, вул. Первомайська, 1, викликається на 21 квітня 2016
року о 10.00 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 причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Овсієнко Віру Іванівну як відповідача у цивільній
справі за позовом Овсієнка Івана Семеновича до Овсієнко Віри Іванівни про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, та зняття
з реєстрації за місцем проживання.
Розгляд справи призначено на 14 квітня 2016 року о
10 год. 00 хв. та на 18 квітня 2016 року об 11 год. 30 хв.,
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: 07400,
Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб.
№ 208.
В разі вашої неявки, справу буде розглянуто за наявними матеріалами справи.

Суддя Доценко С. І.

Суддя Пухна O. М.

Філія «Володарський автодор»
ДП «Донецький облавтодор»
запрошує за адресою: вул. Пушкіна, 1-в,
смт Володарське, Донецька область, 87000
працівників філії «Новоазовський автодор»
для урегулювання питань щодо трудових відносин
у зв’язку з реорганізацією ДП «Донецький
облавтодор» шляхом приєднання філії
«Новоазовський автодор» до філії «Володарський
автодор». Телефон для довідок (06246) 2-13-74.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КІПРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АГРОЗАГОТІВЕЛЬНА ГРУПА»
(код ЄДРПОУ 32791154; адреса: 61145, Харківська область, місто Харків, вулиця Клочківська, будинок 192-А)
ліквідується за рішенням засновників від 28.03.2016,
про що 28.03.2016 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Ліквідаційну комісію призначено у складі: Голова
– Волошков Євген Миколайович (25006, Кіровоградська
область, місто Кіровоград, провулок Водостічний, будинок 11). Претензії кредиторів приймаються протягом
двох місяців з дня опублікування цього оголошення на
адресу товариства.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Сідіропуло
Ірину Георгіївну, 13.08.1990 року народження, за відомостями адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС у м. Києві та
Київській області зареєстрованою не значиться, як відповідача в судове засідання по справі за позовом Обманюк Віталія Вікторовича до Сідіропуло Ірини Георгіївни про
розірвання шлюбу, яке відбудеться під головуванням судді
Лужецької О. Р. 12 травня 2016 року о 13 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал 103.
3 опублікуванням даного оголошення відповідач Сідіропуло Ірина Георгіївна вважається повідомленою про місце,
дату та час судового розгляду справи.

Деснянський районний суд м. Києва викликає Мірошніченка Олександра Івановича, 04.02.1954 р.н.,
як відповідача в судове засідання, призначене о
10.00 год. 22 квітня 2016 року по справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Мірошніченка О. І. про
стягнення заборгованості.
Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 36.
У випадку неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Клочко І. В.

Коропський районний суд Чернігівської області (вул.
Кибальчича, 12, смт Короп Чернігівської області, 16200)
викликає в судове засідання о 10.00 годині 04 травня
2016 року Яковушу Вадима Васильовича, останнє відоме
місце проживання: смт Короп Чернігівської області, вул.
Чернігівська, 47, як відповідача по цивільній справі за
позовом Ананко Діани Дмитрівни до Яковуши Вадима
Васильовича про позбавлення батьківських прав.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача, суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України,
справу розглядатиме за наявними матеріалами в заочному порядку на підставі наявних у справі доказів.

31 травня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за адресою: вул. Л. Бородича, 3, каб.
36, відбудеться слухання цивільної справи за позовом
Величко Надії Олександрівни до Крамера Дюли, третьої
особи – виконавчого комітету Довгинцівської районної
в місті ради про позбавлення батьківських прав.
Крамер Дюла (останнє відоме місце проживання за
адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.
Транзитна, буд. 90) запрошується до зали суду на слухання справи як відповідач на вказану дату та годину. У
разі неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Горлатого Віктора Анатолійовича, 13.09.1951 р.н.,
останнє відоме місце проживання: м. Київ, пр-т
Г. Сталінграда, буд. 17-А, кв. 270, як відповідача по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк»
до Горлатого Віктора Анатолійовича про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться 19 травня 2016 р. о
10 год. 00 хв. в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 22.
Суддя О. С. Бардін
Суддя І. В. Белоконна

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає на 09.30 год. 15.04.2016 р. як відповідача
Турбалак Діану Григорівну по цивільній справі
№ 515/339/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Турбалак Діани Григорівни про стягнення заборгованості.
Суд пропонує Турбалак Діані Григорівні подати
письмові пояснення та всі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини її неявки неповажною, справа може
бути розглянута за її відсутності.
Суддя Семенюк Л. А.

Суддя В. М. Олійник

Комунарський районний суд м. Запоріжжя викликає у судове засідання як відповідача Кравченко
Людмилу Костянтинівну у зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до
Кравченко Людмили Костянтинівни про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться 14 квітня 2016 року
об 11.00 годині в залі приміщення суду за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Європейська (Малиновського),
буд. 7, каб. 12. У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде розглянуто за наявними у ній
доказами.
Суддя С. Г. Герасименко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове
засідання як відповідача:
Цивільна справа № 185/2262/16-ц за позовом ПАТ
«Акцент-Банк» до Шафоростова Євгена Олександровича
про стягнення заборгованості.
Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначено на 18 квітня 2016 року
о 15.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 29) викликає на
14.04.2016 о 14 год. 00 хв. Миколайчука Олександра
Михайловича як відповідача у цивільній справі
№ 760/4767/16-ц (№ 2-3179/16) за позовом Добровольської Наталії Олександрівни до Миколайчука
Олександра Михайловича про припинення права
власності та визнання права власності на 1/2 частину
квартири.
У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя Коробенко С. В.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Ліхтанської Н.П. знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Черникової Олени Володимирівни, Черникова Володимира Павловича про
стягнення заборгованості.
Судовий розгляд справи призначено о 09 годині 20
хвилин 29 квітня 2016 року в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.
Суд викликає як відповідачів Черникову Олену Володимирівну, Черникова Володимира Павловича.
У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє,
що 16.05.2016 року о 10 год. 45 хв. буде розглядатись
цивільна справа за позовом ПАТ «Київська пересувна механізована колона – 2» до Сало С. І., ТОВ «Екобуд»,
Д’яченко О. Г., 3-тя особа: ПНКМНО Топілко О.О. про визнання недійсним правочину та витребування майна.
Д’яченко Олександр Георгійович, останнє відоме місце
проживання: м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, буд. 48, кв.
17, викликається в судове засідання як відповідач. У випадку неявки в судове засідання позов буде розглянуто
у його відсутність на підставі матеріалів справи.
Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб.
308.

Київський районний суд м. Одеси викликає Поліщука
Олега Васильовича як відповідача по цивільній справі
№ 520/5383/15-ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» до Поліщук Сніжани
Олексіївни, Поліщука Олега Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться 21 квітня 2016 року о 15 годині 00
хвилин, головуючий по справі – суддя Чаплицький В.В.,
зала Київського районного суду м. Одеси № к.-254, за
адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б. Відповідач, у
разі неявки в судове засідання, має повідомити суд про
причини своєї неявки. У разі неявки відповідача в судове
засідання суд вправі розглянути справу за його відсутності.

В провадженні Приморського районного суд м. Одеси
знаходиться цивільна справа № 522/3297/16ц за позовом
Савіцької Лариси Володимирівни до Джозефа Саба, за
участі третіх осіб: Одеської міської ради, Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області
про усунення перешкод у користуванні квартирою.
Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Джозефа Саба у судове засідання, яке відбудеться
13.04.2016 року о 15 год. 15 хв. у приміщенні Приморського
районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
(зал судових засідань № 208).
У разі вашої неявки у судове засідання, справа може бути
розглянута у вашу відсутність.

Апеляційний суд Львівської області викликає у судове засідання Хоронжака Ярослава Романовича, Деленько Валентину
Тимофіївну, Вітюковську Наталію Джамаліївну як відповідачів у
справі № 457/950/15 за позовом Кредитної спілки «Бойківщина»
до Хоронжака Ярослава Романовича, Деленько Валентини Тимофіївни, Мінчак Нінель Джемалівни, Вітюковської Наталії Джамаліївни про стягнення боргу за кредитним договором за
апеляційною скаргою Мінчак Нінель Джемалівни, Деленько Валентини Тимофіївни, Вітюковської Наталії Джамаліївни на рішення Трускавецького міського суду Львівської області від 28
грудня 2015 року.
Судове засідання відбудеться 25 квітня 2016 року об 11 год.
00 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської області за адресою: 79008, м. Львів, пл. Соборна, 7.

Куп’янський міськрайонний суд Харківської області викликає представника ТОВ «Євролізинг Україна», який знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Шовковична,
42-44, офіс 9 СД 3, як відповідача по цивільній справі за позовом Кобилат Ольги Олегівни про визнання правочину недійсним та застосування реституції.
Судове засідання відбудеться 27.04.2016 р. о 10.00 год.
у приміщенні суду за адресою: Харківська область,
м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 27а, каб. 18.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа буде розглянута за відсутності представника відповідача за наявними
в матеріалах справи документами.
Про причини неявки відповідач зобов’язаний повідомити
суд.

Суддя Бойчук А. Ю.

Суддя Я. А. Левик

Суддя С. В. Клімова

Арцизький районний суд Одеської області викликає Кошельник Оксану Юріївну (20.10.1976 р.н., ІПН: 2805206406,
зареєстровану за адресою: вул. Дружби, 32, м. Арциз Одеської області) як відповідача по цивільній справі
№ 492/1691/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Кошельник
Оксани Юріївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Розгляд справи призначено на 21.04.2016 р. о
09 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської 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 у судове засідання або неповідомлення про причину її неявки, справа буде розглянута у її
відсутність за наявними у справі матеріалами.

В провадженні судді Чернігівського районного
суду Запорізької області Покопцева Д. О. знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «Універсал
банк» до Сокоренка Олексія Володимировича. Судовий розгляд призначено на 11 годину 00 хвилин 27
квітня 2016 року в приміщенні суду за адресою:
71202, Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Леніна, 391. Суд викликає як відповідача Сокоренка
Олексія Володимировича. У разі неявки відповідача,
справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Стахова Руслана Володимировича до Падальцева Леоніда Валентиновича про
витребування автомобіля з чужого незаконного володіння. Відповідач викликається на 27 квітня 2016 року о
10.00 годині до суду, 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 у його відсутність.

Шосткинський міськрайсуд Сумської обл. повідомляє, що розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Чиричанської Марії Йосипівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором
призначено на 21.04.2016 о 09 год. 30 хв., м. Шостка,
вул. К. Маркса, 63, к. 15.
У разі неявки справа розглядатиметься у вашу
відсутність.
Суддя О. М. Сидорчук

Новокаховський міський суд Херсонської області викликає Федюна Івана Олександровича в судове засідання як відповідача по цивільній справі № 661/202/16-ц
за позовом Федюн Ганни Олександрівни до Федюна
Івана Олександровича про розірвання шлюбу, яке призначене на 11 квітня 2016 року о 09.00 годині та відбудеться в приміщенні суду за адресою: 74900, Херсонська
область, м. Нова Каховка, пр-т Дніпровський, 1-а, під головуванням судді Сапронової Л. В.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку неявки справа може бути розглянута
за його відсутності.

Відповідно до ст.ст. 74, 76 ЦПК України, Приморський районний суд м. Одеса (суддя Ільченко Н. А.)
викликає в судове засідання як відповідача Мукомола Валерія Ігоровича по справі № 522/18575/15 за
позовом Пенюшина Олега Олександровича до Мукомола Валерія Ігоровича про стягнення боргу.
Судове засідання відбудеться 20.04.2016 р. о 12
год. 20 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
каб. 224.
У випадку неявки в судове засідання відповідача
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. П. Грушко

Приморський районний суд м. Одеси викликає Бутенко Антоніну Леонтіївну у судове засідання по
справі за позовом ТОВ «Росвен Інвест Україна» до
Бутенко А. Л. про стягнення грошових коштів.
Засідання відбудеться 23 травня 2016 року о 12
год. 15 хв. в приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
№ 218. У разі вашої неявки справу буде розглянуто
у вашу відсутність.
Суддя О. П. Шенцева

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє, що 24 лютого 2016 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі № 428/2657/15-ц
за позовом Поночовного Сергія Анатолійовича до
Куренкової Альони Миколаївни про витребування
майна із незаконного володіння, яким позовні вимоги задоволені повністю.

Суддя Н. П. Ліхтанська

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом Дараєвої Ріти Вікторівни до Дараєва Юрія Олександровича,
третя особа: Бердянський міський відділ Управління державної міграційної служби України в Запорізькій області,
про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, та зняття з реєстрації.
Суд викликає відповідача Дараєва Юрія Олександровича
в судове засідання, яке відбудеться 11.05.16 року о 14.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів,
64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел. (06153) 3-51-09.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа буде розгляСуддя Н. Г. Притула нута за наявними матеріалами в заочному порядку.

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: смт Макарів, вул. Дмитрія Ростовського, б. 35, на 15.04.2016 року о 09 годині 00
хвилин відповідача Лукашенко Оксану Михайлівну
по цивільній справі №370/2630/15-ц за позовом
Лисих Валерія Віталійовича до Лукашенко Оксани
Михайлівни про стягнення боргу.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності вказаних осіб.
Суддя Ткачова C. M.
Суддя Н. Б. Мазка
Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 2-502/16 за позовом ПАТ «Перший інвестиційний банк» до Кушніра Олега Марковича про визнання права власності на предмет
іпотеки викликає до суду як відповідача Кушніра
Олега Марковича на 26 квітня 2016 року о 10.00 год.
Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Болобана В. Г. у приміщенні суду за адресою:
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.
В разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Медалі доведеться класти
на полицю

пОгОДа на Завтра

КУБОК УКРАЇНИ. Лідер першості і чинний чемпіон київське
Фото з сайту fco.com.ua

«Динамо» не зможе завершити сезон переможним дублем
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
атчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка України,
які відбулися в середу, запам’ятаються
великою
кількістю забитих голів,
жвавим перебігом подій та
сенсацією в Олександрії.
Сьогодні сліпий жереб
сформує півфінальні пари з
«Шахтаря», «Зорі», «Олександрії» та «Дніпра».
Отже, футбольний клуб з
Кіровоградщини, який на
власному полі виграв номінально гостьовий поєдинок
у київського «Динамо», вийшов у півфінал уперше в
своїй історії. А киянам слід
зробити висновки не лише з
окремої поразки, а й проаналізувати тенденції, аби
оптимально пройти завершальну стадію Прем’єр-ліги і передовсім гідно зіграти
з головним конкурентом у
боротьбі за золоті медалі —
«Шахтарем». Щоправда,
покласти нагороди в кубок
підопічним Сергія Реброва,
на відміну від суперника,
вже не судилося.
Після нічиєї в першому
поєдинку, який завершився
з рахунком 1:1, олександрійці виграли — 1:0. Єдиний гол у першому таймі
був забитий прямим ударом
з кутового — відзначився
Чорний.
Більшу частину другого
тайму «Динамо» провело
вдесятьох після вилучення
Рибалки, і в результаті у
«Олександрії» було більше
шансів, аби забити другий
гол, ніж у «Динамо», щоб
перевести гру в овертайм.

М

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 9 КВІТНЯ

Ну що, догралися....?

Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран,
коментуючи історичний вихід своєї команди до півфіналу Кубка України, зазначив: «Ми довели, що маленьке містечко може бути
гідно
представлене
в
Прем’єр-лізі, і що неможливого не буває. Ми перемогли чемпіона і вийшли до
півфіналу Кубка. Вдячний
хлопцям за самовіддачу, за
ігрову дисципліну, яку вони
підтримували впродовж
усього поєдинку».
А тренер «Динамо» Сергій Ребров головною причиною поразки назвав недостатнє налаштування своїх
підопічних на гру. «У попередньому матчі чемпіонату
ми виграли в «Олександрії»
з рахунком 2:0. Гадали, що

Збірна піднялася
на п’ять позицій
РЕЙТИНГ ФІФА. Міжнародна федерація футбольних асоціацій опублікувала новий рейтинг національних команд. Завдяки перемогам у товариських матчах над командами Кіпру
та Уельсу національна збірна України піднялася в оновленому
рейтингу ФІФА на 22 місце, повідомляє офіційний сайт організації.
Наша команда обійшла в списку збірні Хорватії, Уельсу,
Росії, Чехії та Словаччини. Також змінилися позиції команд,
які зіграють зі збірною України на груповому етапі Євро2016. Збірна Німеччини тепер на п’ятому місці рейтингу, Північна Ірландія — на 26-му, а Польща ділить з Росією 27-му
позицію.
Крім того, відбулася зміна лідера на вершині рейтингу, де
збірну Бельгії змінила Аргентина. На третє місце піднялася національна збірна Чилі.
Верхня частина таблиці тепер така:
1 (2). Аргентина — 1532
2 (1). Бельгія — 1352
3 (5). Чилі — 1348
4 (8). Колумбія — 1337
5 (4). Німеччина — 1309
6 (3). Іспанія — 1277
7 (6). Бразилія — 1251
8 (7). Португалія — 1184
9 (11). Уругвай — 1082
10 (9). Англія — 1069
…22(27). УКРАЇНА — 880

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

приїдемо і також спокійно
обіграємо цю команду. Однак я бачив мотивацію
«Олександрії», яка грала
організовано і хотіла вирвати перемогу. На жаль, на
початку я не бачив цього у
наших футболістів. А коли
вилучають гравця — завжди важко. Вдесятьох
складно зламати оборону
організованої команди. З
«Олександрією» завжди було важко грати, це організована команда. І зараз, сподіваюся, всі побачили, що ми
потребуємо підсилення», —
наголосив наставник білосиніх.
Тим часом у Дніпропетровську, щоб повернути інтригу в кубкове протистояння, гравці «Сталі» мали
стримати атакувальну ланку команди Маркевича та
знайти ходи до воріт Кучера. Однак дніпряни впевнено проводили матч, а легіонери дніпропетровського
клубу легко комбінували на
половині поля суперника.
На 29-й хвилині перший гол
забив Лео де Матос, у другому таймі його підтримали
Матеус (на його рахунку
дубль) та Валерій Лучкевич, який вийшов на заміну.
М’яч, який Васін забив у
ворота «Дніпра» наприкінці
зустрічі, став для гостей лише голом престижу на тлі
загального розгрому.
На післяматчевій пресконференції головний тренер «Дніпра» Мирон Маркевич заявив, що сподівається виграти зі своєю
командою Кубок України і
грюкнути дверима перед
можливим
залишенням
клубу.
«Сподіваюся, футболісти
також чудово розуміють,
що треба поборотися в
чемпіонаті і Кубку. Очікуємо гру із «Зорею», і потріб-
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ТАБЛО «УК»
Кубок України. 1/4 фіналу
Динамо — Олександрія — 0:1 (перший матч 1:1)
Зоря — Волинь — 5:0 (перший матч
1:1)
Дніпро — Сталь — 4:1 (перший
матч 3:0)

но до неї готуватися. Пізніше готуватимемося до півфіналів. Зараз головне,
щоб ніхто не зазнав травм.
Матос пропускає перший
півфінал — вже проблема!» — зазначив Мирон
Маркевич.
Відповідаючи на запитання про ймовірного суперника, якого дніпропетровці знатимуть сьогодні,
тренер «Дніпра» зауважив: усе одно, з ким грати.
«Тут не вгадаєш. Може,
краще було б з «Динамо»
грати. Не знаю, яким буде
жереб. Можу тільки привітати з таким успіхом команду «Олександрії». Не
знаю, що краще. «Зорю»
скільки вже «Дніпро» обіграти не може? А з «Шахтарем» граємо вдало».
Також Мирон Богданович наголосив, що попросив команду заплющити
очі на позбавлення змоги
грати в єврокубках. «Попросив команду не звертати уваги ні на які проблеми, а виходити і грати.
«Дніпро» — не середня команда, а одна з найкращих
в Україні і далеко не остання в Європі. Тому було прохання, щоб футболісти показували найкращі якості.
Поки що нам це вдається».
Варто зазначити: обігравши «Волинь», уперше
в своїй історії потрапили
до півфіналу Кубка України і футболісти «Зорі». Тому невмотивованих на стадії півфіналів не буде.

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+5 +10
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+5 +10
+7 +12
+7 +12

День
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24

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

Нiч
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+9 +11

День
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+15 +20
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+19 +24
+20 +22

Укргiдрометцентр

Юні виконавці
з усього світу —
на запорізькій сцені
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
МИСТЕЦТВО. Урочистим нагородженням переможців та галаконцертом завершився в Запоріжжі XVI Міжнародний конкурсфестиваль дитячого та юнацького мистецтва «Акорди Хортиці»,
в якому цього року взяли участь близько 700 юних музикантів. А
всього за 15 років існування конкурсу-фестивалю його гостями
та учасниками стали понад шість тисяч виконавців з Австрії, Білорусі, Вірменії, Грузії, Кореї, Китаю, Сербії, Чехії, США, Японії,
Литви та України.
За даними фахівців департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА, для всіх учасників з інших
міст і країн організатори заходу створили необхідні умови для
комфортного перебування в Запоріжжі, надали можливість для
репетицій у дитячих музичних школах, гарні умови відпочинку та
ознайомили з історичними місцями козацького краю.
Володаркою Гран-прі стала киянка Христина Михайличенко,
яка дебютувала на запорізькій сцені в двох номінаціях — «Солістінструменталіст» та «Соліст з оркестром». Христина отримала також цінний подарунок і 10 тисяч гривень від Запорізького міського
голови. Лауреатом «Акордів Хортиці» у номінації «Соліст з оркестром» визнано донецького піаніста Микиту Бурзаницю.
Під час церемонії нагородження заступник голови Запорізької
ОДА Едуард Гугнін вручив нагороду виконавиці з Чорноморська
Марії Клименко. Він привітав усіх учасників «Акордів Хортиці»,
відзначив єднання талантів.
Пам’ятні подарунки отримали всі учасники фестивалю. Не залишилися без уваги й наставники юних талантів. Дипломи «За
педагогічну майстерність» отримали викладачі, а концертмейстерів нагороджено дипломами «Найкращий концертмейстер», ілюстраторів — «За виконавську майстерність». Були також спеціальні
відзнаки від Асоціації європейських музичних конкурсів для молоді. Вже традиційною особливістю цього конкурсу-фестивалю є
унікальна можливість юних інструменталістів виступити на одній
сцені з академічним симфонічним оркестром Запорізької обласної філармонії.
— Цьогорічні «Акорди Хортиці» вкотре довели, що це один з
найвідоміших в Україні музичних проектів для дітей і молоді, потужний форум юних виконавців, який користується великим авторитетом у професійних мистецьких колах, — прокоментував
подію директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА Владислав Мороко.
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