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Експерти розраховують,
що в листопаді цього
року нарешті підпишуть
статут суспільного
мовлення

Про те, які проблеми
оголилися через події
на Донбасі та його подальшу
долю, розповіла «УК»
Елла ЛІБАНОВА

четвер, 21 квітня 2016 РОКУ		

ДІМІТРІС АВРАМОПУЛОС:
«Я сподіваюся,
що безвізові поїздки
для українських
громадян до ЄС
дуже скоро стануть
реальністю».

Лихварі
рахують прибутки

Колаж Ірини НАЗІМОВОЇ

ЦИТАТА ДНЯ

Єврокомісар з питань міграції та внутрішніх
справ про законодавчу ініціативу внести Україну
до списку країн з безвізовим режимом

№76 (5696)
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Свічками
вшанують пам’ять
СУМНА ДАТА. Державний комітет телебачення і радіомовлення звернувся до ЗМІ з проханням, аби вони 26 квітня широко висвітлювати заходи, присвячені 30-м роковинам Чорнобильської
катастрофи, вшануванню учасників ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС та пам’яті її жертв. «Упродовж року в ефірі загальнонаціональних і регіональних ТРК транслювалися передачі, які нагадували про уроки найбільшої техногенно-екологічної катастрофи
сучасності, розповідали про долі героїв-ліквідаторів, — зазначає
голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко. — Переконаний, що
26 квітня, у день чорнобильських роковин, вітчизняні теле- й радіоканали приділять цій темі особливу увагу, програмну сітку побудують відповідно до Правил ведення мовлення у дні пам’яті: на
екранах з’являться свічки пам’яті, а в ефірі не буде недоречних
цього дня комедійних фільмів і гумористичних передач».
Ці самі правила передбачають поширення щонайменше раз
на дві години в ефірі інформації про день пам’яті жертв Чорнобильської катастрофи, а опівдні — оголосити хвилину мовчання, яку супроводжуватиме звук метронома.

ЦИФРА ДНЯ

388 млн грн

становила сума гуманітарної допомоги,
наданої за два роки Товариством
Червоного Хреста України внутрішньо
переміщеним особам
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ПОСЛУГИ. Обсяги надання ломбардами фінансових кредитів

українцям збільшуватимуться

Плани передбачають відповідальність
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр дав керівникам відомств місяць,

щоб вони напрацювали чітке бачення перетворень
Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

П

ерше засідання новообраного уряду Прем’єр-міністр
Володимир Гройсман розпочав
із підготовки найкращих пропозицій щодо впровадження ре-

форм. 20 квітня міністри означили лише перші кроки. На розроб
лення своєрідного операційного плану їм знадобиться щонайменше 30 днів. Процеси відбуватимуться за участі представників експертного середовища і
Національної ради реформ.

Глава уряду анонсував майбутні перетворення: «Планів
у нашій країні багато. Нам потрібно врахувати й взяти все
найкраще з того, що зробив попередній уряд. Найважливіше
не тільки отримати безліч планів, а й створити операційний

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ

4 820103 080039

USD 2544.3478
EUR 2886.0537
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8758
за 10 рублів

план з чіткою відповідальністю кожного посадовця за виконання завдань». Впродовж місяця слід означити й план дій
кожного міністерства. Нині їхні очільники вивчають реальний стан справ в підпорядкованих їм відомствах.

встановлені Національним банком України на

/

AU 319417.42

Для Кабінету Міністрів пріоритетом діяльності має стати подолання корупції. За сценарієм
Володимира Гройсмана, спершу
треба припинити тиск влади на
підприємців і бізнес, подолати корупцію на митниці і
в податковій структурі.

2

20 квітня 2016 року

AG 4228.71
PT 248837.21
за 10 тройських унцій

PD 143755.65

21 квітня 2016 року, четвер, № 76

www.ukurier.gov.ua
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документи
Про дострокове припинення повноважень
народного депутата України Гройсмана В. Б.

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Припинити достроково повноваження народного депутата України Гройсмана
Володимира Борисовича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ
м. Київ
14 квітня 2016 року
№ 1101-VIII

Про проведення парламентських слухань
на тему: «Професійна освіта як складова
забезпечення кваліфікованого кадрового
потенціалу України: проблеми та шляхи
вирішення»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Провести 1 червня 2016 року в залі пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: «Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи
вирішення».
2. Кабінету Міністрів України до 1 травня 2016 року підготувати і подати до Верховної Ради України інформаційно-аналітичні матеріали з питання парламентських
слухань та визначити доповідача з цього питання.
3. Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти здійснити необхідні
заходи щодо організації парламентських слухань та внести пропозиції до їх рекомендацій.
4. Запросити для участі в парламентських слуханнях членів Кабінету Міністрів
України, представників Міністерства освіти і науки України, інших органів виконавчої влади, Національної академії наук України, національних галузевих академій
наук, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних асоціацій,
професійно-технічних навчальних закладів, профільних наукових установ, науковців та експертів.
5. Національній телекомпанії України та Національній радіокомпанії України за
участю Інформаційного управління Апарату Верховної Ради України забезпечити
в установленому порядку трансляцію у прямому ефірі парламентських слухань на
Першому загальнонаціональному каналі Національної телекомпанії України та Першому загальнонаціональному каналі Національної радіокомпанії України.
6. Управлінню комп’ютеризованих систем, Інформаційному управлінню Апарату
Верховної Ради України, Державному підприємству «Парламентський телеканал
«Рада» в установленому порядку забезпечити трансляцію парламентських слухань, в тому числі в мережі Інтернет.
7. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України забезпечити фінансування витрат, необхідних для організації і проведення парламентських слухань,
стенографування та видання збірника матеріалів парламентських слухань Видавництвом Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України В. ГРОЙСМАН
м. Київ
30 березня 2016 року
№ 1055-VIII

Про внесення змін до розділу I додатка
до Постанови Верховної Ради України
«Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв
у 2016 році»
Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Розділ I додатка до Постанови Верховної Ради України «Про відзначення
пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р.,
№ 8, ст. 83; із змінами, внесеними Постановою Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1069-VIII) доповнити відповідно до хронологічного порядку
новими абзацами такого змісту:
«450 років з часу надання місту Хмельницькому Магдебурзького права (1566);
125 років з часу заснування Полтавського краєзнавчого музею імені Василя
Кричевського (09.1891);
100 років з дня початку підготовки будівельних кадрів у Придніпровській державній академії будівництва та архітектури (05.04.1916);
100 років з дня заснування Державного закладу «Дніпропетровська медична
академія Міністерства охорони здоров’я України» (15.09.1916);
75 років з часу формування «Поліської Січі» Тараса Бульби-Боровця (1941)».
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради України В. ГРОЙСМАН
м. Київ
13 квітня 2016 року
№ 1088-VIII

Про дострокове припинення повноважень
народного депутата України Гриневич Л. М.
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Припинити достроково повноваження народного депутата України Гриневич
Лілії Михайлівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому
окрузі, Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ», у зв’язку з особистою заявою про
складення нею депутатських повноважень.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ
м. Київ
14 квітня 2016 року
№ 1100-VIII



оголошення



оголошення



Про дострокове припинення повноважень
народного депутата України
Климпуш-Цинцадзе І. О.
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Припинити достроково повноваження народного депутата України КлимпушЦинцадзе Іванни Орестівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», у зв’язку з особистою
заявою про складення нею депутатських повноважень.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ
м. Київ
14 квітня 2016 року
№ 1102—VIII

Про дострокове припинення повноважень
народного депутата України Кубіва С. І.
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Припинити достроково повноваження народного депутата України Кубіва Степана Івановича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому
окрузі, ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», у зв’язку з особистою заявою про
складення ним депутатських повноважень.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ
м. Київ
14 квітня 2016 року
№ 1103—VIII

Про дострокове припинення повноважень
народного депутата України Семерака О. М.
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України Верховна
Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Припинити достроково повноваження народного депутата України Семерака
Остапа Михайловича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Політична партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ», у зв’язку з особистою заявою
про складення ним депутатських повноважень.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ
м. Київ
14 квітня 2016 року
№ 1105-VIII

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 березня 2016 р. № 226
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України
від 2 листопада 2006 р. № 1531 «Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів
України від 17 вересня 1992 р. № 538» (Офіційний вісник України, 2006 р.,
№ 44, ст. 2955).
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 226
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1992 р. № 538 «Про
Порядок забезпечення безплатного проїзду військовослужбовців і членів їхніх
сімей у чергову відпустку, на нове місце служби та перевезення багажу» (ЗП України, 1992 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2003 р., № 37, ст. 1981;
2006 р., № 22, ст. 1609, № 48, ст. 3200):

оголошення



оголошення



1) пункт 2 постанови після слів «Державної спеціальної служби транспорту»
доповнити словами «, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації»;
2) перше речення абзацу першого пункту 1 Порядку, затвердженого зазначеною
постановою, після слів «Державною спеціальною службою транспорту» доповнити
словами «, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації».
2. У переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів
на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 146 (ЗП України, 1993 р., № 8, ст.
161; Офіційний вісник України, 2002 р., № 27, ст. 1254; 2006 р., № 31, ст. 2233;
2008 р., № 43, ст. 1416; 2014 р., № 97, ст. 2778):
1) у пункті 8 слова «та інших військ, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ, Держспецзв’язку» замінити словами «, інших
військ, Держспецзв’язку, осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ»;
2) в останньому абзаці пункту 12 слово «Держспецзв’язку,» виключити.
3. У Положенні про порядок надання грошових виплат населенню на покриття
витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв’язку з підвищенням тарифів
на них, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 1994
р. № 814 (ЗП України, 1995 р., № 2, ст. 37; Офіційний вісник України, 2003 р., №
37, ст. 1981; 2004 р., № 15, ст. 1048; 2006 р., № 22, ст. 1609, № 31, ст. 2233, № 50,
ст. 3324):
1) у пункті 2:
у підпункті 2 слова «військах цивільної оборони, військах внутрішньої та конвойної служби, Управлінні державної охорони, рядовому і начальницькому складу
органів внутрішніх справ, Держспецзв’язку» замінити словами «Держспецзв’язку,
військах цивільної оборони, військах внутрішньої та конвойної служби, Управлінні
державної охорони, рядовому і начальницькому складу органів внутрішніх справ»;
у підпункті 8 слова «військ цивільної оборони, інших військових формувань у
зв’язку з вагітністю та пологами, а також з числа осіб начальницького і рядового
складу органів внутрішніх справ, Держспецзв’язку» замінити словами «Держспецзв’язку, військ цивільної оборони, інших військових формувань у зв’язку з
вагітністю та пологами, а також з числа осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ»;
2) в абзаці третьому додатка 3 до Положення слова «військ цивільної оборони,
інших військових формувань у зв’язку з вагітністю та пологами, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, Держспецзв’язку» замінити словами «Держспецзв’язку, військ цивільної оборони, інших військових
формувань у зв’язку з вагітністю та пологами, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ».
4. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. № 648
«Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах» — із змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1996 р. № 392 (ЗП
України, 1996 р., № 10, ст. 282), від 25 жовтня 2002 р. № 1594 (Офіційний вісник
України, 2002 р., № 44, ст. 2021), від 1 серпня 2006 р. № 1074 (Офіційний вісник
України, 2006 р., № 31, ст. 2233) та від 14 жовтня 2009 р. № 1078 (Офіційний вісник
України, 2009 р., № 79, ст. 2673):
1) в абзаці першому після слова «організаціях» доповнити словами «, територіальних органах, територіальних підрозділах», а слова «, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації» виключити;
2) в абзаці третьому слова «, Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації» виключити.
5. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 104 «Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців
Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів
внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,
Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів,
установ та організацій» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 6, ст. 225; 2002 р.,
№ 47, ст. 2125; 2006 р., № 31, ст. 2233, № 50, ст. 3324; 2008 р., № 28, ст. 883):
1) у назві та вступній частині постанови слова «інших військових формувань,
осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації» замінити словами «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, інших військових формувань, осіб
начальницького складу органів внутрішніх справ»;
2) у пункті 1:
в абзаці першому слова «, Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації» виключити, а слова «особового складу органів внутрішніх справ» замінити словами «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,
особового складу органів внутрішніх справ»;
в абзацах другому, п’ятому та сьомому слова «Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації,» виключити.
6. В абзацах другому та четвертому постановляючої частини постанови Кабінету
Міністрів України від 10 вересня 2008 р. № 831 «Про доплати особам, які працюють
у зоні відчуження» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 71, ст. 2384; 2011 р., №
73, ст. 2740; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2015 р., № 3, ст. 57)
слова «Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, військовослужбовцям Національної гвардії, Служби безпеки, Державної прикордонної
служби» замінити словами «військовослужбовцям Національної гвардії, Служби
безпеки, Державної прикордонної служби та Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації».
7. Абзац одинадцятий пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 147 (Офіційний вісник України, 2011 р.,
№ 14, ст. 585, № 90, ст. 3267; 2012 р., № 83, ст. 3355; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014
р., № 47, ст. 1238, № 54, ст. 1450, № 92, ст. 2650; 2015 р., № 42, ст. 1319, № 66, ст.
2195, № 76, ст. 2503), викласти в такій редакції:
«Адміністрації Держспецзв’язку — «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України».».
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Інститут історії України НАН України повіСлов’янський міськрайонний суд Донецької
Підозрюваному Меденцеву Павлу Анатолійовичу,
Сватівський районний суд Луганської області,
домляє, що за результатами проведеного конкурсу розташований за адресою: Луганська область, м. області повідомляє, що цивільна справа 30.03.1983 року народження, зареєстрованому за

на право оренди нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі за адресою: 01001, м. Київ, вул.
М. Грушевського, 4, загальною площею 143,7 кв. м.,
на засіданні конкурсної комісії (затвердженої наказом «Про створення конкурсної комісії» за № 3-аг
від 02 лютого 2016 р.) 05.04.2016 року було прийнято рішення про анулювання результатів конкурсу
на право оренди нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі за адресою: 01001,
м. Київ, вул. М. Грушевського, 4, загальною площею
143,7 кв. м.

Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Жука
Дениса Леонідовича як відповідача у судове засідання по цивільній справі № 426/1240/16-ц за позовом Жук Наталії Сергіївни до Жука Дениса
Леонідовича про стягнення аліментів, що відбудеться 25 квітня 2016 року о 10.30 годині.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України.
Суддя О. М. Попова

Кременецький районний суд Тернопільської області (вул.
В. Чорновола, 7, м. Кременець Тернопільської області) розглядає цивільну справу за позовом Івано-Франківського
Єпархіального управління Української Автокефальної Православної церкви до Матвієнка Дмитра Васильовича, Шкурка
Якова Васильовича про відшкодування матеріальної шкоди.
(Головуючий по справі суддя Білосевич Г. С.)
Відповідачі Матвієнко Дмитро Васильович, який зареєстрований та проживає за адресою: вул. Левадна, 8, м. Вінниця, та
Шкурко Яків Васильович, який зареєстрований та проживає за
адресою: пров. Гагаріна, 31, с. Костянтинівка Мелітопольського району Запорізької області, викликаються на 11 травня
2016 року на 10 год. 00 хв. в приміщення суду для участі в розгляді справи по суті.
В разі неявки відповідачів Матвієнка Дмитра Васильовича
та Шкурка Якова Васильовича, останні повинні повідомити про
причини неявки, інакше справа буде розглядатись за їх відсутності.

№ 2/243/1680/2016 за позовом АТ «Ощадбанк» до
Золотухіна Олега Володимировича про стягнення заборгованості – призначена до розгляду на
25.04.2016 р. о 08-40, запасна дата 29.04.2016 року
о 08-00 год. за адресою суду: м. Слов’янськ, Донецької області, вул. Добровольського, 2 (2 поверх).
Явка відповідача: Золотухіна Олега Володимировича є обов’язковою. При собі мати: паспорт, ІНН.
Суддя Руденко Л. М.

У провадженні Миронівського районного суду Київської області перебуває цивільна справа ЄУН
371/171/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мадояна Самвела Вруйровича, Оксака Олександра Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судове засідання по справі відбудеться 25 квітня
2016 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою:
м. Миронівка, вул. Першотравнева, 3, зал судових засідань № 1.
Суд викликає у судове засідання Оксака Олександра
Володимировича як відповідача. Явка до суду є
обов’язковою.
У разі неявки у судове засідання відповідача справа
буде розглядатися у його відсутності на підставі наявних у справі доказів.
Суддя А. В. Гаврищук
Суддя А. В. Новак

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Сонцева Євгена Івановича по цивільній справі за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова
компанія «Арсенал Страхування» до Сонцева Євгена Івановича про відшкодування страхового відшкодування в порядку регресу.
Остання відома адреса місцезнаходження відповідача
Сонцева Євгена Івановича: вул. Співдружності, 7/80, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50000.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою:
03127,
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15, 08
серпня 2016 року о 12 год. 00 хв.
В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без участі відповідача.

Втрачений диплом

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє,

серія ПТ № 814737 від 3 березня 1992 р., виданий на ім’я
Лопата Костянтин Миколайович, вважати недійсним.

адресою: м. Одеса, бульв. Французький, 22, корп. 1,
кв. 204, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 25 квітня 2016 року о
14.00 год. до старшого детектива Національного антикорупційного бюро України Давидчука Дмитра Павловича за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова,
3, для відкриття та надання доступу до матеріалів
кримінального провадження, а також проведення
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні №42014000000000071 за ч. 4 ст. 368 КК України.

що втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ:
Серія АЕ №№ 0005246434; 0006338432; 0006338433; 0006774971-0006774973; 0006672969;
0006672970; 0006672976; 0006672978; 0006672979; 0006774801; 0006774803-0006774805;
0006774808; 0006774811-0006774815; 0006787001-0006787006; 0006787008-0006787010;
0003015038; 0003015039; 0007717805, після публікації вважати їх недійсними.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає представника
відповідача Сніжнянської міської ради
Донецької області в судове засідання, яке
призначене на 09.00 годину 29.04.2016
року, для розгляду цивільної справи за
позовом Кошлачова Олега Володимировича до Сніжнянської міської ради Донецької області про визначення
додаткового строку для подання заяви
про прийняття спадщини, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26 а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Мальований В. О.

Концерн «Військторгсервіс»
м. Київ має намір надати в оренду малу архітектурну форму (МАФ)
загальною площею 48,0 м2 (12x4 метра).
Телефон: (044)243-39-45; 063-649-08-12.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає до суду Рябчікова Андрія Олексійовича,
остання адреса реєстрації якого: Донецька область,
м. Маріуполь, вул. К. Лібкнехта, б. 90а, кв. 30, як відповідача по цивільний справі за позовом Кредитної спілки
«Азовська кредитна компанія» до Рябчікова Андрія
Олексійовича про стягнення суми заборгованості за кредитним договором, розгляд якої відбудеться 05.05.2016 р.
о 09.10 год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр. Металургів, 31, каб. 10.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Сватівський районний суд Луганської обл. викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
25.04.2016 року
15:00 Несвітайлов Володимир Іванович (цивільна
справа 426/7139/15-ц)
15:30 Двоіменний Олександр Васильович (цивільна
справа 426/6856/15-ц)
16:30 Чеботарьов Сергій Олексійович (цивільна
справа 426/7100/15-ц)
У разі неявки відповідачів в судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Гусятинський районний суд Тернопільської області
викликає як відповідача Буць Мирослава Омеляновича,
12.09 1964 року народження, останнє відоме місце проживання якого: с. Коцюбинці Гусятинського району, Тернопільської області, в судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Буць Мирослава Омеляновича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться о 09.00 год. 26
квітня 2016 року в приміщенні залу суду за адресою: селище Гусятин, вул. Героїв Майдану, 7. В разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашій
відсутності.

Суддя О. М. Томілін

Суддя Половинка В. О.

Суддя Т. М. Цвинтарна

Попаснянський районний суд Луганської області викликає відповідача Гофман Надію Миколаївну, що мешкає за адресою: Луганська область, с. Донецьке, кв. 30
років Перемоги, б. 2, кв. 9, у судове засідання по цивільній справі № 423/1005/16-ц за позовом Фермерського
господарства «Віктор» до Гофман Н. М. про розірвання
договору оренди земельної ділянки, що відбудеться 06
травня 2016 року о 10-00 год. 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.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Мерецького Романа Олександровича як відповідача в
судове засідання для розгляду цивільної справи
ЄУ№420/21/16-ц (провадження №2/420/263/16 року) за позовом ПАТ КБ «Првексбанк» до Мерецького Романа Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 25 квітня 2016 року о 09 годині
00 хвилин (резервна дата судового засідання — 27 квітня
2016 року о 09 годині 00 хвилин) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: Луганська область, смт
Новопсков, вул. Українська, 28.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області викликає Мовчанюка Віктора Івановича як відповідача по цивільній справі № 705/2632/16ц; 2/705/947/16 за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Мовчанюка Віктора Івановича про стягнення заборгованості, яка призначена до судового розгляду
на 04 травня 2016 року о 15 годині 00 хвилин за адресою:
Черкаська область, м. Умань, вул. Садова, 5.
У разі наявності поважних причин, неможливості з’явитися до суду та про можливість судового розгляду справи
за вашої відсутності необхідно повідомити суд.
Роз’яснюється, що у разі вашої неявки за викликом суду
або визнання судом причин неявки неповажними, справу
буде вирішено судом за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. В. Архипенко

Суддя В. В. Заботін

Суддя Л. С. Годік

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Петліна Сергія Олександровича, що був зареєстрований за
адресою: вул. М. Гречка, буд. 20 Б, кв. 44, м. Київ, що
судове засідання по справі № 758/1497/16-ц за позовом
Паляничко Павла Борисовича, Мокроусової Маргарити
Павлівни до Петліна Сергія Олександровича про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, відбудеться 12.05.2016 р. о 10
год. 00 хв. в приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21,
каб. № 8), під головуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша
явка або явка вашого представника є обов’язковою. В
разі неявки по справі буде постановлено рішення.

Оріхівським районним судом Запорізької області
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Сєрикова Євгена Валерійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Справа призначена слуханням на 11 годину 30 хвилин 04 травня 2016 року за адресою: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23. У разі
неявки відповідача справа буде розглянута у його
відсутність.
Суддя Щербань Л. С.

Святошинський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання відповідача Різаєву Гайде Адилівну за позовом Татунця Владислава Вікторовича
до Різаєвої Гайде Адилівни про стягнення боргу, яке
призначено до слухання на 16 травня 2016 року на
11 год. 30 хв., яке відбудеться в приміщенні суду за
адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал №4. У
разі неявки в судове засідання відповідача без поважної причини, розгляд справи буде проведено у її
відсутність за наявними доказами по справі.
Суддя Мазур І. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання відповідачів Петрову Ірину Едуардівну (91015, м. Луганськ, кв.
Зарічний, б.3-б, кв.38) та Петрова Костянтина Леонідовича (91006, м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда,
б.16, кв.41) по цивільній справі №409/700/16-ц за позовом ПАТ «УніверсалБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 27.04.2016 року (резервна дата 29.04.2016 р.) об 11-00 годині в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Суддя Третяк О. Г.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає як відповідача Куншина Сергія Леонідовича
за позовом Куншиної Ірини Петрівни до Куншина
Сергія Леонідовича про стягнення аліментів, розгляд
якої відбудеться 27.05.2016 року о 10 год. 30 хв. в
приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний,
1, каб. 332.
У разі неявки у судове засідання відповідача без
поважних причин справа буде розглянута у його відсутність на підставі наявних доказів.
Суддя Н. М. Анциборенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/1608/2016
за позовом Ситнік Віталія Валерійовича до Літвінової
Юлії Олександрівни про стягнення аліментів призначена до розгляду на 25.04.2016 р. oб 11.00, резервна
дата 29.04.2016 р. о 09.00 год. за адресою суду:
м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх). Явка відповідача Літвінової Юлії
Олександрівни є обов’язковою.
При собі мати паспорт, ІПН.
Суддя Руденко Л. М.

ТОВ «Житлоекономія», має намір здійснити
будівництво готелю в складі житлово-готельного
комплексу на перетині вул. Уманської та Чоколівського бульвару у Солом’янському районі м. Києва.
2 черга будівництва передбачає будівництво 7-ми
поверхового готелю на 99 номерів. Теплопостачання, водопостачання та все інженерне забезпечення від міських мереж. Завдяки впровадженню
комплексу природоохоронних заходів даний об’єкт
має виключно локальний, незначний рівень впливу
на оточуюче середовище і не відноситься до переліку екологічно небезпечних.
Інформація для громадськості — у приміщенні
ТОВ «Житлоекономія» за адресою: 01001, м. Київ,
пров. Михайлівський, 8, кв. 4-а, впродовж 30 календарних днів від дати публікації інформації.

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Пітальова Василя Івановича (останнє відоме місце
проживання: м. Львів, вул. Керченська, буд. 17 а,
кв. 26), як відповідача та третю особу Філаретова
Дмитра Ігоровича (останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Керченська, буд. 17, кв. 2),
у судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/1012/2016 (463/1019/16-ц) за позовом Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк» до
Пітальова Василя Івановича, третьої особи Філаретова Дмитра Ігоровича про виселення, що відбудеться 19 травня 2016 р. о 9 год. 30 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 Гирич С. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м.Добропілля Донецької області, вул.
Радянська, 39а) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Дудника Олексія
Дмитровича про стягнення заборгованості за кредитним договором №б/н від 16.11.2006 року.
Відповідач, Дудник Олексій Дмитрович, викликається на 04 травня 2016 року об 11-30 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет №15,
для участі у розгляді справи у відкритому судовому
засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Здоровиця О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл.,
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 233/636/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Пасічник Я. О. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі — Пасічник Яна Олександрівна, 30.06.1979 р.н., останнє відоме місце проживання якої: с. Артема Костянтинівського району
Донецької області, вул. Гагаріна, буд.10, кв.1, викликається до суду на 05 травня 2016 року о 08-50 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя О. С. Малінов

Миргородський міськрайонний суд Полтавської
області викликає Зіязетдінова Махмута Ханафієвича
(останнє відоме зареєстроване місце проживання:
м. Луганськ, квартал Героїв Сталінграда, 12, кв. 239)
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 2/541/535/2016 за позовом Зіязетдінової Ірини
Анатоліївни до Зіязетдінова Махмута Ханафієвича
про розірвання шлюбу.
Судове засідання відбудеться 31 травня 2016 року
о 14 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
вул. Гоголя, 133, м. Миргород, Полтавської області,
головуючий суддя Гриб М. В.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач Зіязетдінов Махмут Ханафієвич
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в
судове засідання.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/1634/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Незнамова Анатолія Миколайовича, Незнамової Алли Федорівни про стягнення боргу за договором кредиту. Відповідач у справі Незнамов Анатолій Миколайович, останнє
відоме місце мешкання якого: м. Горлівка, вулиця Остапенко, будинок 28, квартира 24, та відповідачка Незнамова
Алла Федорівна, останнє відоме місце мешкання якої:
м. Горлівка, вулиця Перемоги, будинок 150, квартира 6, викликаються до суду на 4 травня 2016 року на 9 годину 30
хвилин для участі у розгляді справи по суті. Резервна дата
судового засідання 10 травня 2016 року о 9 годині 30 хвилин.
Відповідачеві пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутністю.

У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/243 /16-ц за позовом
Публічного Акціонерного Товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Салієва Олександра Петровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Судовий розгляд справи на 13 травня 2016 року о
10 год. 00 хв. у Голованівському районному суді за
адресою: смт Голованівськ, вул. Леніна, 18.
Суд викликає Салієва Олександра Петровича у судове засідання як відповідача. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та
неповідомлення про причини неявки справа буде
розглянута за наявними у справі доказами з постановленням заочного рішення.
Суддя М. О. Гусинський
Суддя Бутенко О. Ф.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідача Русанжик Геннадія Георгійовича, 23 березня
1983 року народження, останнє відоме місце реєстрації за
адресою: вул. Інзовська (колишня Леніна), № 108, с. Криничне, Болградський район, Одеська область, що 11.05.2016
року о 15.00 годині в залі судового засідання № 4 Болградського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться
судове засідання по цивільній справі № 497/658/16-ц за позовом Публічного Акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Русанжик Геннадія Георгійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Болградський районний суд пропонує відповідачу Русанжик Геннадію Георгійовичу, подати пояснення, заперечення
та усі наявні у нього докази по справі особисто або через
представника. У разі неявки в судове засідання Русанжик
Геннадія Георгійовича, справа може бути розглянута за відсутністю відповідача та його представника за наявними у
справі доказами.

Горохівський районний суд Волинської області викликає як відповідача Юхмана Володимира Йосиповича у
цивільній справі за позовом Коренюк Юлії Леонідівни до
Юхмана Володимира Йосиповича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів.
Судове засідання по справі відбудеться 29 квітня 2016
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Горохівського
районного суду за адресою: місто Горохів, вулиця Шевченка, 29, Волинської області.
Відповідач має право подати свої заперечення проти
позову, посилання на докази, якими вони обґрунтовуються та повідомити про них суд.
У разі неявки в судове засідання відповідача справа
може бути розглянута за його відсутності за наявними у
справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу
його обов’язок повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Сєвєродонецький міській суд Луганської обл. ухвалив
09.12.2015 р. заочне рішення за позовом КС «Компаньйон» про
стягнення кредиту з наступних боржників:
1. Амелін Дмитро Миколайович, Явнова Вікторія Анисімівна;
2. Сидоренко Тетяна Валентинівна, Бугрімова Людмила
Анатоліївна;
3. Газєєва Валентина Андріївна, Антонюк Лілія Андріївна;
4. Домбровська Оксана Анатоліївна, Тертична Інна Вікторівна;
5. Сівакова Наталія Володимирівна, Жечева Людмила Іванівна,
Дубовик Світлана Володимирівна;
6. Петренко Максим Сергійович, Шпаченко Світлана
Олексіївна;
7. Ібрагімова Валентина Миколаївна, Глущенко Антоніна
Василівна;
8. Гайдамакіна Світлана Святославівна, Столярова Віра
Андріївна;
9. Скороход Максим Юрійович, Грибанов Олександр Юрійович,
Ветушинський Олексій Борисович, Коваленко Євген
Анатолійович;
10. Лєсних Олена Андріївна, Лєсних Олеся Юріївна;
11. Доловатенко Ірина Олександрівна, Молчанова Оксана
Анатоліївна.

Суддя С. А. Шмідт

Суддя В. М. Олійник

Біловодським районним судом Луганської області
викликається до суду:
— Лебединська Тетяна Олегівна (останнє відоме
місце проживання: 94812, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. К. Лібкнехта, буд. 1, кв. 85) на 13 годин
10 хвилин 11.05.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 408/5864/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
— Пронін Олег Євгенович (останнє відоме місце
проживання: 94831, Луганська обл., м. Червонопартизанськ, вул. Московська, буд. 16) на 13 годин 20
хвилин 11.05.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 408/827/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
— Сахарова Наталія Василівна (останнє відоме
місце проживання: 94800, Луганська обл., м. Свердловськ, кв. 60 років СРСР, буд.44, кв. 104) на 13
годин 30 хвилин 11.05.2016 р. для участі у розгляді
справи № 408/5723/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
— Папін Олександр Геннадійович (останнє відоме
місце проживання: 94800, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. К. Лібкхнета, буд. 9, кв. 45) на 13 годин
40 хвилин 11.05.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 408/5725/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
— Нікірка Василь Васильович (останнє відоме
місце проживання: 94703, Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Чернігівська, буд. 56) на 13 годин 00
хвилин 12.05.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 408/5712/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
— Мухін Микита Андрійович (останнє відоме
місце проживання: 94800, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. Попова, буд.1, кв.86) на 13 годин 10
хвилин 12.05.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 408/5692/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
— Решетняк Юрій Миколайович (останнє відоме
місце проживання: 94812, Луганська обл., м. Свердловськ, кв-л 60 років СРСР, буд. 23, кв. 103) на 13
годин 20 хвилин 12.05.2016 р. для участі у розгляді
справи № 408/5718/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Карягіна В. А.

Приазовський районний суд Запорізької області повідомляє Гогунського Євгена Олександровича (місце реєстрації: вул. Карла Маркса, 8, с. Ботієве, смт
Приазовське, Запорізька область) про те, що 28.04.2016
року об 11.00 годині в приміщенні Приазовського
районного суду Запорізької області за адресою: смт
Приазовське, вул. Пушкіна, 5, буде слухатись цивільна
справа за позовом Куракова Данила Михайловича до Гогунського Євгена Олександровича, Приазовського відділення Приморської ОДПІ, УПФУ України в
Приазовському районі, Саєнка Євгена Олеговича, ПАТ
«АстраБанк», 3-тя особа: ВДВС Приазовського РУЮ про
визнання права власності та зняття арешту з майна.
З опублікуванням оголошення про виклик Гогунського Євгена Олександровича по справі вважається повідомленим про час та місце розгляду справи і у випадку
його неявки або неподання відповідного клопотання,
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя С. В. Кодінцева

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду Київської обл. знаходиться цивільна справа
№ 359/1927/16-ц, 2/359/1026/2016 за позовом Разумовської Ірини Миколаївни до Разумовського Володимира Миколайовича про визнання права власності
на частку у спільній власності подружжя.
Розгляд вищезазначеної справи призначено об
11.00 год. 20 травня 2016 р. за адресою: м .Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, каб. № 7.
В зв’язку з цим суд викликає як відповідача Разумовського Володимира Миколайовича в судове засідання на вищезазначений час та день.
В разі неявки в судове засідання відповідача суд
прийме рішення на підставі наданих позивачем доказів.
Суддя О. М. Апалькова
Суддя В. М. Саган

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Вінницький районний суд Вінницької області викликає як відповідача Дейнека Артема Сергійовича,
останнє відоме місце реєстрації якого: с. Лука-Мелешківська, вул. Верхня Нагірна, 66А, Вінницького
району Вінницької області, по справі № 128/1213/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Дейнека Артема
Сергійовича про стягнення заборгованості, в судове
засідання, призначене о 10.00 год. 27 квітня 2016
року, яке відбудеться в приміщенні Вінницького
районного суду за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29, суддя Карпінська Ю. Ф., кабінет № 6, другий поверх.

Дружківський міський суд Донецької області викликає як відповідача Паращенка Володимира Павловича,
29.11.1958 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Яснувата, вул. Енгельса, 24, по справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Паращенка Володимира Павловича про стягнення заборгованості за кредитним договором, в судове засідання, яке відбудеться
10 травня 2016 р. о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45.
В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу у відсутності відповідача за наявними у справі
доказами.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності,
13) розглядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Акімова Юрія Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором у в
розмірі 54945,39 гривні.
Відповідач Акімов Ю.В викликається до каб. № 18
суду на 26 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 відповідача, справа
буде розглянута у його відсутності за наявними доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Суддя Бікезіна О. В.

Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі
№ 701/300/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Воробйової Наталії Вікторівни про стягнення заборгованості як відповідача Воробйову Наталію Вікторівну. Судове засідання відбудеться о 09.00 год.
10 травня 2016 року в приміщенні суду за адресою:
вул. Леніна, 8, смт Маньківка, Маньківського району
Черкаської області. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута без її участі.
Суддя Максименко О. Ю.
Суддя І. Д. Калієвський

Приморським районним судом Запорізької області викликається до суду Александрова Ірина
Олександрівна (останнє відоме місце проживання:
86128, Донецька обл., смт Тельманове, вул. Миру,
буд. 9, кв. 58) на 08 годину 15 хвилин 05.05.2016 р.
(06.05.2016 р. на 08 годину 00 хвилин) для участі у
розгляді справи № 326/489/16-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Суддя Стріжакова Т. В.

Обвинувачений Чернишов Геннадій Миколайович,
09.04.1970 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська обл.,
Комінтернівський район, с. Свердлове, вул. Грушевського,
33, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України викликається
в судове засідання, що відбудеться 26 квітня 2016 року о 10
годині в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
для участі в судовому засіданні як обвинуваченого.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду —
згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області (м. Дубно Рівненської області, вул. Д. Галицького, 22) викликає в судове засідання, яке
відбудеться 26 квітня 2016 року о 10:00, Данилюк
Ларису Анатоліївну, остання відома адреса проживання якої: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Вигнанка,
буд. 22, як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості. В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних доказів.
Суддя Федорова Л. П.
Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача по справі
№ 409/662/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Кременчуцької Ольги Іванівни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 05.05.2016 року о
08.00 год. (резервна дата на 12.05.2016 року о 08.00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Кременчуцька Ольга Іванівна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Ленінського Комсомолу, буд. 4Б, кв.7.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними доказами.

Повістка про виклик підозрюваного
при здійсненні судового засідання в порядку
спеціального судового провадження

Оболонський районний суд м. Києва викликає Кириченко Юлію Леонідівну, 17.08.1979 р. н., останнє
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Попова, 5/75,
як відповідача по цивільній справі за позовом Барабаш Світлани Олександрівни до Кириченко Юлії Леонідівни про стягнення матеріальної шкоди,
заподіяної внаслідок порушення трудових обов’язків.
Судове засідання відбудеться 17 травня 2016 року
об 11 год. 00 хв. в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2 є, каб. 22.
Суддя І. В. Белоконна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Сагуленко Світлани Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у справі Сагуленко Світлана Миколаївна, що
мешкає за адресою: с. Новолуганське, Бахмутського району Донецької області, кв. Молодіжний, 17, кв. 26, викликається на
12.30 годину 16 травня 2016 року до суду, каб. № 306, для участі
у розгляді вказаної справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України справа буде розглянута
за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Масюженко Наталі Володимирівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у справі Масюженко Наталя Володимирівна, що
мешкає за адресою: м. Сіверськ, Бахмутського району Донецької
області, вул. Леніна, 133, викликається на 11.30 годину 16 травня
2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді вказаної
справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відповідача
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України 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 КБ «Приват
Банк» до Вороненко Наталії Сергіївни про стягнення
боргу за кредитним договором.
Відповідачка по справі Вороненко Наталія Сергіївна
(місце реєстрації невідоме) викликається на 06.05. 2016
року на 08 годину 30 хвилин до суду, кабінет № 313, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя О. М. Павленко

Суддя О. М. Павленко

Суддя Радченко Л. А.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача Гладкова Дмитра Олександровича для
участі в цивільній справі за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Гладкова Дмитра
Олександровича про відшкодування шкоди в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування, яка відбудеться 10 травня 2016 року о
14.30 годині у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.
З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слухання справи. У разі неявки суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Попільнянський районний суд Житомирської області викликає в судове засідання як відповідача Савчук Тетяну Сергіївну,
24.09.1983 року народження, останнє місце проживання якої:
селище Радгоспне, вул. Прорізна Попільнянського району Житомирської області по справі за позовом ПАТ «Всеукраїнський
Банк Розвитку», від імені якого діє Уповноважена особа Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ
« ВБР» Міхно С. С. до Савчук Тетяни Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться о 10.30
годині 06.05.2016 року в залі суду Попільнянського районного
суду: смт Попільня, вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського
району Житомирської області.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Академія гірничих наук України

Суддя Карягіна В. А.

Суддя В. М. Сікан

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» (03680, м,Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-Н,
код ЄДРПОУ 33637321) повідомляє про визнання втраченими
бланків договорів ОСЦПВВНТЗ: АЕ/6281732 — 1 шт., АЕ/6281733
— 1 шт., АЕ/6281735 — 1 шт., АЕ/6281740 — 1 шт., АЕ/6281867
— 1 шт., АЕ/6281868 — 1 шт., АЕ/6281869 — 1 шт., АЕ/6281870
— 1 шт., АЕ/6737827 — 1 шт., АЕ/6737828 — 1 шт., АЕ/6737830
— 1 шт., АЕ/6737833 — 1 шт., АЕ/6737834 — 1 шт., АЕ/6737768
— 1 шт., АЕ/6737769 — 1 шт., АЕ/6737772 — 1 шт., АЕ/6737773
— 1 шт., АЕ/6737775 — 1 шт., АЕ/6737776 — 1 шт., АЕ/6737777
— 1 шт., АЕ/6737779 — 1 шт., АЕ/6737780 — 1 шт., АЕ/6737781
— 1 шт., АЕ/6737782 — 1 шт., АЕ/6737785 — 1 шт., АЕ/7045630
— 1 шт., АЕ/7045632 — 1 шт., АЕ/7045634 — 1 шт.
Голова Правління ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Р. А. Дунаєвський

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Горохова Сергія Олександровича, Дробишевського Миколу Едуардовича як
відповідачів у судове засідання по цивільній справі
№ 426/6905/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України» до Горохова Сергія Олександровича, Дробишевського Миколи Едуардовича про стягнення заборгованості на 25
квітня 2016 року о 09-30 годині.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
викликає в судове засідання як відповідача ТОВ «Маестро Експерт», яке зареєстроване: м. Київ, вул. Мельникова, 12, по цивільній справі за позовом Дрот Ірини
Миколаївни до ТОВ «Маестро Експерт» про повернення
безпідставно набутих коштів. Засідання відбудеться 25
квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні Золотоніського міськрайонного суду за адресою: Черкаська обл.,
м. Золотоноша, вул. Шевченка, 76, каб. 304. Явка вашого представника обов’язкова. В разі неявки справа
буде розглядатися без участі представника відповідача
за наявними у матеріалах справи доказами.

Суддя Л. М. Осіпенко

Суддя М. В. Матвієнко

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, вул.
М. Кривоноса, 25, каб. 28) викликає Короленко Руслану
Євгеніївну на 10 год. 30 хв. 27 травня 2016 року як відповідача у цивільній справі № 740/3505/16-ц, 2-2877/16
за позовом Короленко Олени Андріївни до Короленко
Руслани Євгеніївни, третя особа: Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації
про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності
відповідача.

Шишацький районний суд Полтавської області викликає Калітвенцева Сергія Миколайовича як відповідача у цивільній справі № 551/361/16-ц за позовом
Калітвенцевої Наталії Василівни до Калітвенцева
Сергія Миколайовича про розірвання шлюбу.
Засідання відбудуться об 11.00 год. 28 квітня 2016
року та о 14.00 год. 05 травня 2016 року (резервне
засідання) за адресою: Полтавська область, Шишацький район, смт Шишаки, вул. Партизанська, 6.
У разі неявки в судове засідання справа, згідно з
вимогами ЦПК України, буде розглянута у відсутність відповідача.
Суддя В. В. Українець
Суддя Д. С. Сиволап

оголошує конкурс
на вакансії 6 (шість) академіків
і 8 (вісім) членів-кореспондентів.
В конкурсі можуть взяти участь особи,
які мають вчені ступені.
Телефон для довідок: (067) 681-04-01.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача по справі № 408/946/16-ц
(2/408/670/16) за позовом ПАТ «Державний ощадний
банк України» в особі філії – Луганського обласного управління AT «Ощадбанк» до Черненка Павла Івановича
(м. Ровеньки, вул. К. Маркса), третя особа: ТОВ «Ровеньківське спеціалізоване сільськогосподарське підприємство» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 10.05.2016 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відповідача Черних Олега Михайловича, 8 жовтня
1979 року народження, останнім відомим місцем проживання якого є: с. Тарасів, вул. Пролетарська, б. 7, Козелецького району Чернігівської області, в судове
засідання на 09.30 годину 29 квітня 2016 року (17000,
смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7, Чернігівської області) у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк
України» в особі філії Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у
м. Чернігові до Черних Олега Михайловичапро стягнення
заборгованості.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача Мухіна Євгена Євгеновича, Коковіхіна
Дениса Юрійовича для участі в цивільних справах за позовом ПАТ «Сбербанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, які відбудуться 11 травня 2016
року до Мухіна Є. Є. о 16.00 годині, до Коковіхіна Д. Ю.
о 16.10 годині у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.
З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слухання справи. У разі неявки суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Апеляційний суд Київської області викликає в судове засідання відповідачів Цапро Ігоря Миколайовича та Цапро
Аллу В’ячеславівну по справі № 371/1461/15 (22ц-780/543/16)
за апеляційною скаргою Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ Надра»
Стрюкової І. О. на рішення Миронівського районного суду
Київської області від 23 листопада 2015 року у справі за позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ Надра» Стрюкової І. О. до
Цапро Ігоря Миколайовича, Цапро Алли В’ячеславівни про
стягнення заборгованості, яке призначено на 11 год. 15 хв.
26 травня 2016 року.
У разі неявки сторін розгляд справи відбудеться за їх відсутності.

Суддя Є. О. Соболєв

Суддя Соловей В. В.

Суддя В. А. Карягіна

Суддя Ю. М. Кулішенко

Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання як відповідача Миколаєву Ольгу
Євгенівну по цивільній справі № 522/486/16ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 25.04.2016 року о
16 годині 40 хвилин в залі судового засідання № 111
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відповідачки у судове засідання на вказану дату, справа
буде розглянута за її відсутністю.
Суддя А. В. Тарасов

Приморський районний суд м. Одеси (суддя Тарасов А. В.) викликає Гаращенка Юрія Олександровича в судове засідання як відповідача по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості.
Засідання відбудеться 24 травня 2016 року о 17
год. 00 хв. в приміщенні Приморського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, зала 111.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Мамедова Єльмура Сабір-Оглі, місце реєстрації якого по
м. Києву та Київській області не встановлено, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Тростянецька, 7,
кв. 53, як відповідача по цивільній справі за позовом
Файяза Могаддам Фумані Араш до Мамедова Єльмура
Сабір-Оглі про відшкодування матеріальних збитків, яке
відбудеться під головуванням судді Коренюк A. M. о 10
год. 00 хв. 18 травня 2016 року за адресою: м. Київ, вул.
Севастопольська, 14, зал. 27. З опублікуванням оголошення відповідач Мамедов Єльмур Сабір-Оглі вважається повідомлений про час та місце розгляду справи.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, б. 64, каб. № 308) 11 травня 2016 року о 09
годині 15 хвилин буде розглядатись справа за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Вертай Олексія
Валерійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Явка відповідача у справі
обов’язкова. У разі його неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адресою: м Бердянськ, вул. Комунарів,
б. 64, каб. № 308) 11 травня 2016 року 09 годині 00
хвилин буде розглядатись справа за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Пастерчука Віктора Миколайовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі
його неявки справа буд розглянута за його відсутності.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа № 310/1753/16-ц за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Черської Марини
Володимирівни про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 05.05.2016 р. о 16 годині 00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел.
(код 06153)3-55-31.
Суд викликає Черську Марину Володимирівну як відповідача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута зa наявними матеріалами.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 22 березня 2016 року розглянуто цивільну справу №409/112/16-ц за позовом ПАТ
«Державний ощадний банк України» до Реміги Галини Василівни (91015, м. Луганськ, кв. Мирний,
б. 13-б) про стягнення заборгованості за кредитним
договором та винесено заочне рішення про задоволення позову в повному обсязі.
Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 10 лютого 2016 року розглянуто цивільну справу №409/3490/15-ц за позовною
заявою Кузьміна Олександра Олександровича до
Кузьміної Тетяни Олексіївни про розірвання шлюбу
та винесено заочне рішення про задоволення позову.

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

Суддя Третяк О. Г.
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У Людмили Філінської і глиняні пташки співають
Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
ВИСТАВКА. У Вінницькому
обласному центрі народної
творчості демонструється ювілейна виставка Людмили Філінської, яка гідно продовжує
давні традиції гончарства.
Майстриня належить до тих подвижників, які присвятили своє
життя збереженню і розвитку
традиційної української культури. У 1989 році Людмила Леонідівна з групою однодумців
створила музей народного мистецтва, де навчала дітей любити і розуміти народне мистецтво, а також творити своїми руками писанки, витинанки, ляльки-мотанки тощо.
Майстриня опанувала багато
видів народного мистецтва, однак після знайомства з видатним гончарем Олексієм Луцишиним основою її творчості
стало гончарне ремесло. Вона
створила власний, можна сказати, жіночий стиль, в якому поєднала любов до писанки і до
глини. Її керамічні різьблені писанки і пташечки — неповторні.

У творчому колі Людмили Філінської представники
кількох поколінь

Керамічні різьблені писанки і пташки — візитівка майстрині

Символи трипільської культури,
давні знаки подільського писанкарства, традиційна українська
символіка, вирізьблені на її керамічних роботах, створюють
особливий мережаний світ.
У творчому доробку майстрині понад 5 тисяч керамічних
виробів. Вона постійно бере
участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних виставках та
різноманітних мистецьких форумах, зокрема в щорічному
Всеукраїнському форумі писанкарства в Коломиї, Міжнародному фестивалі асоційованих
шкіл ЮНЕСКО (2003 р.). Її роботи представлено в музеях
області та в приватних колекціях України, Росії, Чехії, Америки, Польщі.
За багато років співпраці з
обласним центром народної
творчості Людмила Леонідівна
провела десятки майстер-класів, зустрічей, пленерів, виставок. Маючи педагогічний дар,
вона виплекала когорту учнів,
роботи яких теж представлено
в експозиції ювілейної виставки
«У творчому колі Людмили Філінської».

Якщо критика,
то конструктивна. Якщо
підтримка, то максимальна

погода на завтра

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 22 КВІТНЯ
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+2 +7
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+2 +7

роцес підготовки національної збірної до
виступу у Франції став темою обговорення на засіданні Футбольного пресклубу. Його учасники шукали для синьо-жовтої
дружини універсальний
рецепт успіху. Зокрема головний її тренер Михайло
Фоменко і тренер Володимир Онищенко поділилися
думками щодо принципу
побудови гри команди на
Євро-2016.
Наставник збірної прокоментував плани щодо
організації та проведення
тренувальних зборів: «Добре, що у нас буде не кілька діб, як зазвичай перед
контрольними матчами, а
майже три тижні, впродовж яких ми проведемо
тренувальний збір. Хлопці
мають отямитися після
чемпіонату країни, пережити його, відкинувши всі
негативні емоції і залишивши лише позитивні.
Після чого безпосередньо
готуватися до чемпіонату
Європи, аби показати максимум у фінальній частині
турніру, а можливо, й більше».
Володимир Онищенко
запевнив, що тренери

П

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

Так, у чемпіонаті України є
легіонери, які можуть посилити гру нашої збірної,
однак ми хочемо бачити в
національній команді своїх
хлопців».
Окрема дискусія точилася навколо критичних виступів у ЗМІ щодо якості
гри у товариських матчах
національної збірної проти
Кіпру і Уельсу та стосовно
критеріїв оцінки гри команди.
Михайло Фоменко зауважив, що бере до уваги
конструктивну критику
стосовно себе і команди,
але результат має першочергове значення. «Ми завжди зважаємо на конкретну справу та завдання. На
те, на що потрібно звернути увагу, не сумнівайтеся,
ми звертаємо, а зайве відкидаємо».
Головний тренер збірної
зазначив, що саме слід розуміти під висловом «гра
першим номером» та на що
потрібно зважати, коли
йдеться про видовищний
футбол. «Пам’ятаю, як група футболістів перед тренуванням, ще до розминки,
запитала
у
тренерів:
«Скільки вже можна пресингувати?» — навів приклад Михайло Фоменко. —
Пресинг — це і є гра першим номером».

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

А щодо видовищності, то
не варто забувати: команда
зібралася після тривалої
перерви, у матчах не брали участі одразу кілька
важливих гравців. Усі мають розуміти, що втрата
кількох футболістів з групи атаки завжди дуже відчутна. Додамо сюди ще й
обмаль часу на підготовку
та непростих суперників.
На думку журналістів,
фахівці, які працюють з командою, напередодні Євро2016 мають бути максимально відкритими та публічними. Натомість і журналісти мають розуміти, що
безпосередньо перед турніром критика вже не матиме
користі. Розрізняти критику і критиканство закликав
і перший заступник голови
комітету національних збірних команд України Семен
Альтман, повідомляє пресслужба ФФУ.
Зрештою кожен має робити своє. Футболісти — готуватися до найважливішого для багатьох старту в
житті, а ми, журналісти, —
критикувати і підказувати,
але не опускатися до критиканства. Всі разом маємо забезпечити хорошу атмосферу напередодні чемпіонату Європи і максимальну
підтримку, адже йдеться
про честь і славу держави.
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Квітень кличе
на спортмайданчики
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»

журналісти шукали рецепт успіху головної команди
пильно стежать за можливими кандидатами до
складу національної команди. Він наголосив, що
спортивний принцип і результати виступів футболістів у клубах залишаються головними аргументами для підбору виконавців: «Усім відомі принципи
сучасного футболу: швидкість руху, швидкість мислення і швидкість виконання технічного прийому.
Часто буває, що наш гравець, кваліфікований футболіст, виступає в своєму
клубі нестабільно. Мабуть,
на це є певні об’єктивні чи
суб’єктивні причини. Ми
маємо повну інформацію
про усіх кандидатів, які
можуть конкурувати в
збірній. Головний критерій
у спорті — результат. Він
має йти поруч із видовищністю, яка переплітається
з виконавською майстерністю. Вивчаємо, аналізуємо, збираємо інформацію і
тільки потім ухвалюємо рішення».
Наставник збірної прокоментував і позицію тренерського штабу щодо
можливої натуралізації
легіонерів, які виступають
у чемпіонаті України: «Хочеться насамперед використовувати українців, саме їм віддаємо перевагу.

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

Укргiдрометцентр

ЄВРО-2016. Тренери національної збірної і футбольні
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
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ФІЗКУЛЬТ-ПОРА. Однією зі стійких ознак весни є поява дорослих
і дітей на обладнаних спортивних майданчиках у більших населених
пунктах чи сільських вигонах, які виконують подібну роль. Однак після
зимового запустіння на згаданих територіях люди частіше приходять
робити розминку не зі спортивним інвентарем, а з будівельним. Нині
на Донеччині триває традиційний місячник «Спорт для всіх — спільна
турбота». Головна мета весняної активності — навести лад і підготувати до весняно-літнього періоду всі об’єкти місцевої спортивної інфраструктури.
Участь в облаштуванні спортивних майданчиків беруть працівники
тутешніх підприємств, установ та організацій усіх форм власності, навчальні заклади, органи самоорганізації населення, ОСББ та всі охочі.
Як уточнили у Донецькій облдержадміністрації, з початку квітня огляд
та ремонтні роботи по усуненню виявлених недоліків провели у Бахмуті, Вугледарі, Костянтинівці, Краматорську, Лимані, Торецьку, Словянську, а також у Добропільському, Великоновосілківському та Ясинуватському районах. Відремонтовано понад 120 спортивних споруд
та майданчиків, серед яких ті, що знаходяться на балансі навчальних
закладів, перебувають у місцях масового відпочинку населення та
розташовані за місцем проживання.

На Сумщині знайшли
«липових» переселенців
Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
СПРАВА №. Неабияку фінансову аферу розкрили оперативники
УСБ України в Сумській області. Вони виявили двадцятьох громадян,
які отримували незаконні соціальні виплати як вимушені переселенці
зі сходу України, хоча насправді всі проживали на територіях так званих ДНР та ЛНР. За попередньою інформацією, шахрайська схема
завдала державі збитків на суму понад 200 тисяч гривень.
Як повідомила прес-група УСБ України в Сумській області, «липові»
переселенці скористалися допомогою посадовців однієї із селищних
рад області, які брали участь у підробці документів. Таким чином виплати здійснювалися протягом майже року.
Нині тривають оперативно-слідчі дії, а за виявленим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підроблення офіційних
документів) Кримінального кодексу України.
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