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Об’єкти водопостачання
на Луганщині
відновлює
Червоний Хрест

П’ЯТНИЦЯ, 22 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Олександр данилюк:
«Ті, хто каже,
що Україна може
прожити без МВФ,
мають на увазі, що
країна проживе без
реформ, приватизації,
без реформування
державних фінансів».

№77 (5697)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Робота для справжніх
чоловіків
Фото Миколи ЛAЗAРЕНКA

ЦИТАТА ДНЯ

Головний онколог Дніпропетровщини
Віталій Машталер:
«Ми єдині в Україні маємо
сертифікацію FDA на проведення
міжнародних досліджень»

Міністр фінансів про популізм, який шкодить
перетворенням у країні

Посібник проти
страху
АНТИОКУПАЦІЯ. Перший посібник з практики ненасильницького спротиву для населення тимчасово окупованих Росією
територій презентувала в Укрінформі перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джеппар. Брошуру розробив
Центр стратегічних досліджень. Вона є виключно в електронному варіанті, адже інтернет не знає кордонів. «Ми закликатимемо
ЗМІ розміщувати її на своїх носіях, аби максимально донести
цю інформацію до кримчан і жителів сходу України. Брошура
містить конкретні рекомендації, що робити в умовах окупації, пояснює, чому це важливо», — наголосила фахівець.
Ненасильницький спротив дає змогу кожному реалізовувати
право на боротьбу і обстоювати свою позицію, має на меті делегітимізацію режиму окупації, демонструючи, що він не контролює ні населення, ні території. Мета посібника — викликати
сумнів у російському суспільстві щодо стабільності окупації Криму й Донбасу, ознайомити з історією, теорією, практичними прикладами ненасильницької боротьби, розвіяти страх перед
окупантами, запропонувавши заходи безпеки.

ЦИФРА ДНЯ

18 млрд доларів
повинна виплатити за попередніми
боргами Україна впродовж
2018—2020 років
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КОНТРАКТНА СЛУЖБА. Що зроблено в державі для того,

щоб престиж професії військового зростав

Документ, який майже нічого не змінює?
НОРМОТВОРЧІСТЬ. Банківське лобі й Нацбанк намагаються подати на друге читання

в парламенті законопроект про захист споживачів фінпослуг, який укотре стане
декларативним
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
ещодавно керівництво Національного банку України закликало народних обранців

Н

підтримати
проект
закону
№2456-д «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України відносно удосконалення захисту прав споживачів фінансових
послуг» та проект закону №2455

«Про споживче кредитування».
Нагадаємо, що ці документи ухвалено у першому читанні — тепер
їх готують до другого.
На перший погляд ці законопроекти (а №2456-д — консолідо-

ваний і по суті головний) — доволі
революційні. За словами директора юридичного департаменту Нацбанку Олега Заморського, ці
документи покликані захистити
права та законні інтереси і спо-

живачів, і їхніх кредитодавців. То
невже клієнти банків та інших небанківських установ отримали те, чого так довго
прагнули, — повноцінний
захист від свавілля ?

4

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 21 квітня 2016 року
4 820103 080046

USD 2541.1365
EUR 2891.5592
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8481
за 10 рублів

/ AU 318150.29

AG 4312.31
PT 253859.54
за 10 тройських унцій

PD 147894.14

22 квітня 2016 року, п’ятниця, № 77

www.ukurier.gov.ua
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документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 квітня 2016 р. № 299
Київ

Питання діяльності Міністерства
з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб
Кабінет Міністрів України Постановляє:
1. Утворити Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, реорганізувавши шляхом злиття Державне
агентство з питань відновлення Донбасу і Державну службу з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
3. Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у місячний строк подати Кабінетові Міністрів України проект
Положення про зазначене Міністерство.
4. Міністерству фінансів підготувати та подати Кабінетові Міністрів України
пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік», передбачивши видатки, необхідні для утримання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених
осіб.
5. Фонду державного майна разом з Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо розміщення Міністерства.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 299

ЗМІнИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р.
№ 85 «Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату
та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., №
86, ст. 2882):
1) після позиції
«МЗС
600
592
20
20»
доповнити такою позицією:
«Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій та внутрішньо

переміщених осіб

105

30

30

5

70

70».

5»;

«Державне агентство з питань

відновлення Донбасу

2. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10



оголошення



оголошення



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 квітня 2016 р. № 300-р
Київ

Про внесення зміни до розпорядження
Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2016 р. № 65
На часткову зміну розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого
2016 р. № 65 «Про доручення на здійснення державних зовнішніх запозичень
у 2016 році» доручити Міністрові фінансів Данилюку Олександру Олександровичу здійснювати державні зовнішні запозичення у 2016 році в межах, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», і на
умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, та укладати для цього необхідні договори.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 квітня 2016 р. № 301-р
Київ

Про виділення у 2016 році коштів для сплати
Україною додаткового внеску до Рахунку
ядерної безпеки європейського банку
реконструкції та розвитку
1. Виділити Міністерству екології та природних ресурсів кошти у сумі
40 402,215 тис. гривень за бюджетною програмою 2408040 «Внески України

оголошення

товарна біржа «Українська енергетична біржа»
проводить додатковий біржовий аукціон № 41СГ-УЕБ
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку
Аукціон відбудеться 27 квітня 2016 року об 11:00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ
27578-87) загальним обсягом 3 948,000 т, ресурс квітня-травня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 22 лоти, обсяг 1 лоту – 42 т,
заг.обсяг – 924 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8954,11 грн.
в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового
конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 22 лоти, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 924 т,
транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8895,46 грн. в т.ч. ПДВ. Газ
вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ
(відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 46 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 1932
т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8959,42 грн. в т.ч. ПДВ. Газ
скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 4: 4 лоти, обсяг 1 лоту – 21 т,
заг.обсяг – 84 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8 811,18 грн.
в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання
марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 5: 4 лоти, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 84 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 8893,54 грн. в т.ч. ПДВ. Термін
відвантаження – 28.04.2016 р.-11.05.2016 р. За результатами аукціону переможці і продавець
укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання скрапленого газу здійснюється
у квітні-травні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та
оплачує послуги по наливу та транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні
сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з
рахунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує
уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 26.04.2016 року о 18.00 год. Рахунки
біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ
37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819.
Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати
відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел.
+38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua.
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості. Відповідач по справі Чорний Євгеній Володимирович, 12.08.1988 р.н., місце реєстрації та проживання: м. Єнакієве, вул. Паторжинського, 6, викликається на 28.04.2016 року о 13 годині
00 хвилин до суду, каб. № 309, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Тверський C. M.
Києво-Святошинський районний суд Київської області (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в судове засідання як відповідача Лупіча
Єгора Олександровича, яке призначено на 13.05.2016 року о 09.05 год.
по розгляду цивільної справи №2/369/1553/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Лупіча
Єгора Олександровича про стягнення заборгованості.
У разі неявки справа буде заслухана у вашу відсутність.
Суддя Н. С. Пінкевич

до Чорнобильського фонду «Укриття» та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР»
за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився на 1 січня 2016 р., для сплати додаткового внеску України до Рахунку ядерної безпеки Європейського банку
реконструкції та розвитку.
2. Забезпечити:
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису державного
бюджету після набрання чинності Угодою (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України і Європейським банком реконструкції та розвитку про
внесок України до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР;
Міністерству екології та природних ресурсів і Державній казначейській
службі — перерахування внеску України до Рахунку ядерної безпеки Європейського банку реконструкції та розвитку.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 квітня 2016 р. № 302-р
Київ

Про підписання Угоди (у формі обміну
листами) між Кабінетом Міністрів України
і європейським банком реконструкції
та розвитку про внесок України
до Рахунку ядерної безпеки єБРР

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

105»;

2) виключити такі позиції:
«Державна служба з питань
Автономної Республіки Крим

та міста Севастополя

вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2014 p., № 74, ст. 2105, № 93, ст.
2685; 2015 р., № 6, ст. 124, № 24, ст. 664, № 30, ст. 873, № 46, ст. 1486, № 63,
ст. 2092, № 72, ст. 2363, № 87, ст. 2907, № 88, ст. 2927, № 93, ст. 3170; 2016 р.,
№ 18, ст. 722, ст. 743):
1) розділ I доповнити абзацом такого змісту:
«Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України»;
2) абзаци двадцять перший і двадцять восьмий розділу II виключити;
3) у розділі III:
абзац десятий пункту 1 виключити;
абзац четвертий пункту 2 виключити.
3. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011
р. № 1399 «Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують
органи виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246;
2014 р., № 28, ст. 793; 2016 р., № 23, ст. 910):
1) виключити таку позицію:
«Державна служба з питань Автономної
1»;
Республіки Крим та міста Севастополя
2) доповнити додаток такою позицією:
«Міністерство з питань тимчасово окупованих
1».
територій та внутрішньо переміщених осіб
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1. Схвалити Угоду (у формі обміну листами) між Кабінетом Міністрів України
і Європейським банком реконструкції та розвитку про внесок України до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР.
2. Уповноважити Віце-прем’єр-міністра України — Міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Зубка Геннадія
Григоровича підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 квітня 2016 р. № 303-р
Київ

Про підписання третьої угоди про внесення
змін до Грантової угоди між Урядом України
та Державним спеціалізованим
підприємством «Чорнобильська аЕс»
як одержувачем і європейським банком
реконструкції та розвитку
1. Схвалити проект Третьої угоди про внесення змін до Грантової угоди між
Урядом України та Державним спеціалізованим підприємством «Чорнобильська АЕС» як Одержувачем і Європейським банком реконструкції та розвитку
від 16 лютого 2009 року.
2. Уповноважити Міністра екології та природних ресурсів Семерака Остапа
Михайловича підписати зазначену Угоду.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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В провадженні Ірпінського міського суду знаходиться цивільна справа за позовом прокурора
м. Ірпеня в інтересах держави в особі Ірпінської міської ради Київської області до Ніколаєвої Раїси
Олександрівни, Решетник Марії Миколаївни, Аскєрової Любові Анатоліївни, Ярового Дмитра Миколайовича, Приходько Лідії Григорівни, Борисенка Олександра Федоровича, Ксенофонова Івана
Олександровича, Огородніка Віталія Дмитровича, Герасименко Ольги Миколаївни про визнання
недійсними рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та витребування майна.
Ірпінський міський суд викликає: Ніколаєву Раїсу Олександрівну (останнє відоме місце проживання: м. Макарів, вул. 50-річчя Жовтня, 15, кв. 30), Решетник Марію Миколаївну (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Милославська, 31-б, кв. 150), Аскєрову Любов Анатоліївну
(м. Ірпінь, вул. Озерна, 127), Ярового Дмитра Миколайовича (м. Ірпінь, вул. Миру, 2-г, кв. 3), Приходько Лідію Григорівну (м. Ірпінь, вул. Озерна, 113), Борисенка Олександра Федоровича (м. Ірпінь, вул. Соборна, 161), Ксенофонова Івана Олександровича (м. Київ, вул. Жмаченка, 18, кв.
206), Огородніка Віталія Дмитровича (м. Київ, пр-т Відрадний, 51, кв. 2), Герасименко Ольгу Миколаївну (м. Ірпінь, вул. Північна, 79-б, кв. 78), як відповідачів в судове засідання, яке відбудеться
в приміщенні Ірпінського міського суду об 11.00 годині 27.04.2016 року за адресою: м. Ірпінь,
вул. Мінеральна, 7.
У разі неявки в судове засідання, справа згідно з вимогами ЦПК України буде розглянута у
вашу відсутність.

Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50річчя Перемоги, 34, викликає Віннікова
Олександра Петровича як відповідача
в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6564/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Віннікова Олександра
Петровича про стягнення заборгованості, що відбудеться 27 квітня 2016
року о 09.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя А.В. Мікулін
Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає Нікішина Олександра Олександровича як відповідача
в судове засідання по цивільній справі
№ 426/375/16-ц за позовом Нікішиної Галини Миколаївни до Нікішина Олександра
Олександровича про розірвання шлюбу
на 28 квітня 2016 року о 09.00 годині.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Л. М. Осіпенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5, каб. 202) розглядає цивільну справу за
позовом Горовенко Світлани Вікторівни до Горовенка Геннадія Вікторовича про розірвання
шлюбу.
Відповідач по справі 219/2022/16-ц — Горовенко Геннадій Вікторович, зареєстрований та
проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Радянська СРСР, 22/84 Куйбишевського району, викликається на 08 годину 30
хвилин 27 квітня 2016 року до суду для участі в
розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута
в його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут (Артемівськ), Донецька область,
вул. Миру, 5) викликає відповідачів за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості:
— по справі 2/219/817/2016 відповідача Борисенка Анатолія Вікторовича, 08.05.1958 р.н., останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область, м. Часів Яр, вул. Горького, 5-8, на
27.04.2016 року о 14.00 годині;
— по справі 2/219/1073/2016, відповідача Сазонову Валентину Володимирівну, 23.04.1976 р.н.,
останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область, с. Покровське, Бахмутський район,
вул. Чапаєва, 33, на 27.04.2016 року о 14.15 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
Суддя Тверський С. М.
у їхню відсутність.

Києво-Святошинський районний суд Київської області (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в судове засідання як відповідача Сміляна
Валерія Михайловича, яке призначено на 13.05.2016 року о 09.10 год.
по розгляду цивільної справи №2/369/1555/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Сміляна
Валерія Михайловича про стягнення заборгованості.
У разі неявки справа буде заслухана у вашу відсутність.
Суддя Н. С. Пінкевич

ПовІстКа ПРо вИКлИК
Підозрюваний Якубович Ігор Валентинович, 11.04.1966 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається до старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Третяка Д.О. за адресою:
м. Київ, вул. Кловський узвіз, 36/1, кабінет 259 (тел. 044-200-58-86) для проведення 26 квітня 2016 року об 11:00
год. відкриття матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000362 за ч. 5
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області знаходиться
цивільна
справа
№
359/1670/16-ц,
2/359/1670/2016 за позовом Шаталової Юлії
Юріївни до Шаталова Сергія Петровича про
розірвання шлюбу.
Розгляд вищезазначеної справи призначено
на 11.15 год. 27 квітня 2016 р. за адресою: м.
Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, каб. № 7.
В зв’язку з цим суд викликає як відповідача
Шаталова Сергія Петровича в судове засідання
на вищезазначений час та день.
В разі неявки в судове засідання відповідача
суд прийме рішення на підставі наданих позивачем доказів.

Суддя Т. В. Давидовська
Суддя В.М. Саган
Великоновосілківський районний суд Донецької області в зв’язку з
розглядом цивільної справи за позовом Передерий Любові Олексіївни
до Передерий Миколи Миколайовича про розірвання шлюбу повідомляє, що судове засідання призначено на 28.04.2016 р. о 09 годині 30
хвилин у приміщенні суду за адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя
Якішина О. М. Суд викликає як відповідача Передерий Миколу Миколайовича. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача в судове
засідання справа буде розглянута за його відсутності.
Білокуракинський районний суд
втрачені суднові документи:
Луганської області повідомляє, що
Свідоцтво про право власності
11.04.2016 року розглянуто ци№ПП002246 та Свідоцтво про
вільну справу № 409/543/16-ц за поправо плавання під Державним
зовною заявою Саранчі Анастасії
Василівни до Коцюбайло Віталія Во- прапором України № КП003317,
лодимировича про розірвання
що належать Пономаренко
шлюбу та винесено рішення, яким
Ірині Володимирівні,
позовні вимоги задоволено.
Суддя Полєно B. C.
вважати недійсними.
ПовІстКа ПРо вИКлИК

Підозрюваний Гаврилов Ігор Олексійович, 16.10.1969 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається до старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Третяка Д.О. за адресою:
м. Київ, вул. Кловський узвіз, 36/1, кабінет 259 (тел. 044-200-58-21) для проведення 26 квітня 2016 року о 10:00
год. відкриття матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000362 за ч. 5
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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В провадженні Ковельського міськрайонного суду Волинської області знаходиться цивільна справа позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Лущенкова Олександра Леоновича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Ковельський міськрайонний суд Волинської області
повідомляє, що Лущенков Олександр Леонович,
01.04.1962 року народження, мешканець м. Ковеля, вул.
Театральна, 55/1, Волинської області, викликається як
відповідач в даній цивільній справі в судове засідання,
яке відбудеться о 09 годині 30 хвилин 27 квітня 2016
року в приміщенні суду за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності, 15 (головуюча в справі суддя Агеєва Є. О.).
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
обов’язок повідомити суд про причини неявки в судове
засідання.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області повідомляє, що 26.04.2016 р. о 08.40 год.
відбудеться розгляд справи за позовом Жукової Оксани
Василівни до Жукова Олександра Олександровича про
розірвання шлюбу (адреса суду: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. К. Лібкнехта, 76, суддя Крімченко
С. А.), а також 26.04.2016 р. о 09.00 год. розгляд справи
за позовом Жукової Оксани Василівни до Жукова Олександра Олександровича про стягнення аліментів (адреса
суду: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Першотравнева, 30, суддя Петрова О. Ф.).
В судове засідання викликається як відповідач Жуков
Олександр Олександрович, останнє відоме місце проживання: Луганська обл., м. Первомайськ, вул. Річна, 1.
У разі неявки відповідача в судові засідання справи
будуть розглянуті у його відсутність за наявними матеріалами справи.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85000, Донецька область, м. Добропілля, вул.
Радянська, 39А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» до Золотарьова
Костянтина В’ячеславовича про стягнення боргу за
кредитним договором.
Відповідач у справі Золотарьов Костянтин В’ячеславович, офіційно зареєстрований за адресою: м.
Харцизьк Донецької області, мкр. Металургів, 52/59,
викликається на 29 квітня 2016 року о 09.30 год. до
суду, каб. № 1, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Тітова Т. А.

Чернігівський районний суд Запорізької області (71202,
Запорізька область, смт. Чернігівка, вул. Леніна, 391) розглядає справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії –
Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» про стягнення
заборгованості до Лизенка Максима Олександровича, який
зареєстрований за адресою: 86302, Донецька область, м. Кіровське, вул. Залізнична, буд. 65, справа № 329/187/16-ц.
Відповідач Лизенко Максим Олександрович викликається на 28 квітня 2016 року на 14-00 годину до Чернігівського районного суду Запорізької області для участі у
розгляді справи.
Відповідачу пропонується надати заперечення щодо позову та докази по справі. У випадку неприбуття до судового
засідання відповідачу необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності, на підставі наявних у справі доказів буде ухвалено
заочне рішення.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Конфедерат Олену Анатоліївну (останнє відоме місце її проживання: 39600,
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Леніна, буд.
40/2, кв. 73), як відповідача у судове засідання по
цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до
Конфедерат Олени Анатоліївни про звернення стягнення на предмет іпотеки.
Судове засідання відбудеться 04 травня 2016 року
о 15 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, кабінет
№ 18.
Явка до суду відповідача є обов’язковою. У разі
неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.
Суддя Ж. О. Кривич

Карлівський районний суд Полтавської області
повідомляє, що 24.05.2016 року о 10.00 год. в приміщенні Карлівського районного суду Полтавської
області, розташованому по вул. Успенська, 4 в
м. Карлівка Полтавської області, відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Приліпка Павла
Петровича до Приліпко Ганни Йосипівни про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.
В судове засідання викликається як відповідач по
справі Приліпко Ганна Йосипівна, 08.08.1970 року
народження, останнє відоме місце проживання якої:
с. Верхня Ланна Карлівського району Полтавської
області, вул. Садова, 9.
Справу слухає суддя Жмурко П. Я.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде вирішена на підставі наявних у ній доказів.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості до:
1. Відповідач: Шишман Віктор Васильович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Пірогова, буд. 4, викликається
26 квітня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.
2. Відповідач: Авдєєва Ганна Олексіївна, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Волзька, буд. 4, викликається 26 квітня 2016 року о
08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської
області знаходиться цивільна справа за позовом Бондарук Галини Григорівни, Бондарука Олександра Віталійовича, Бондарука Андрія Віталійовича, Бондарука Олексія Віталійовича до
Бондарук Тетяни Валентинівни, третя особа: Броварський районний відділ Управління Державної міграційної служби України в Київській області, про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.
Броварський міськрайонний суд Київської області викликає
як відповідача по вказаній справі Бондарук Тетяну Валентинівну, остання відома адреса проживання: Київська область,
м. Бровари, вул. Короленка, буд. 50, кв. 1.
Розгляд даної справи повторно відкладено на 11 год. 20 хв.
12 травня 2016 року та відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 215.
Суд попереджає, що у випадку повторної неявки дана
справа буде розглянута за відсутності відповідача за наявними
в ній матеріалами з постановленням заочного рішення.

Суддя О. В. Неженцева

Суддя Н. П. Маценко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Козюбенко A.M. про виселення. Відповідач у цивільній справі № 233/6909/15-ц –
Козюбенко Артур Миколайович, 18 травня 1969 р.н., адреса за даними позовної заяви: Донецька область,
м. Дружківка, п. Старо-Райс, вул. Поленова, 42; адреса
реєстрації: Донецька область, с. Кондратівка Костянтинівського р-ну, вул. Колхозна, викликається у судове засідання о 08.30 год. 28 квітня 2016 р. Розгляд зазначеної
цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №
2, каб. № 16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинний повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Олександрівський районний суд Донецької області
(84000, Донецька область, Олександрівський район, смт
Олександрівка, вул. Шкільна, 1) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Тверітнєва Юрія
Юрійовича про стягнення заборгованності.
Відповідач у справі Тверітнєв Юрій Юрійович,
28.09.1974 року народження, останнє відоме місце реєстрації: 84700, Донецька область, м. Дебальцеве, м-н
Восточний, буд. 2, кв. 2, викликається 03 червня 2016
року на 09.00 годину до суду для участі у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується подати суду письмове заперечення проти позову із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення.
У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за відсутності відповідача.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Макарюк Олену Михайлівну, 31 липня 1968 року народження, уродженку м. Кролевець Сумської області, останнє відоме місце реєстрації:
вул. Роменця (на даний час вул. Лесі Українки), буд. № 36,
кв. № 4, місто Кролевець Сумської області, як відповідача
по справі № 579/584/16-ц, пров. № 2/579/157/16 за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акцент Банк» до Макарюк Олени Михайлівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Справа призначена до попереднього судового засідання
на 04 травня 2016 року о 09 годині 00 хвилин та до розгляду
на 04 травня 2016 року о 09 годині 15 хвилин у м. Кролевець
Сумської області, вул. Франка, 13.
Суд пропонує Макарюк О. М. подати письмові пояснення
та всі докази по справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення вважається належним повідомленням, і справа буде розглянута за відсутності Макарюк
О. М.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» до Адамова Олександра Борисовича про стягнення суми заборгованості. Відповідач
мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 90в/1, викликається на 11.05.2016 р. 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 до суду
він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про дату, час і місце розгляду
справи.

Суддя Глянь С. І.

Суддя Т. О. Мартишева

Суддя І. А. Попович
Суддя О. В. Бєгунова
Суддя Владимирська І. М.
Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул.
Ковпаківський районний суд м. Суми в особі судді Котенко О. А.
викликає Фрейдина Владислава Борисовича, 23.03.1963 року народ- Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою Расламбекова
ження, як відповідача в судове засідання по цивільній справі Руслана Васильовича до Расламбекової Тетяни В’ячеславівни про розір№ 592/1674/16-ц, провадження № 2/592/919/16 за позовом ПАТ КБ вання шлюбу. Відповідач Расламбекова Тетяна В’ячеславівна, зареєстрована
«Приватбанк» до Фрейдина Владислава Борисовича про стягнення за- за адресою: м. Донецьк, бульвар Шевченка, 18/13, викликається на
11.05.2016 р. о 09.00 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.
боргованості.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо заяви та докази.
Судове засідання по даній справі відбудеться 16 травня 2016 року о
09.00 год. в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми, що У випадку неприбуття до суду вона повинна повідомити суд про причини
знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повізасідань № 23.
Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки відповідача, справу домленим про дату, час і місце розгляду справи.
Суддя І. В. Ульяніч буде розглянуто на підставі наявних у справі доказів.
Суддя Владимирська І. М.

В провадженні Фрунзенського районного суду м. Харкова знаходиться
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Угланова Леоніда Васильовича про стягнення заборгованості.
Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає Угланова Леоніда Васильовича, останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Танкопія, буд.
31/3, кв. 26 до Фрунзенського районного суду м. Харкова за адресою: м.
Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38, каб. 16 в судове засідання 23.05.2016
року об 11 год. 30 хв. відповідно до ст. 74 ЦПК України.
У випадку неявки до суду без поважних причин та неповідомлення суду
про причини неявки справу може бути розглянуто без відповідача при заочному розгляді.

Щуплик Сергій Миколайович викликається в судове засідання по розгляду цивільної справи за позовом Гуза С.Б. до Щуплика С.М. про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, на 26.05.2016 року об 11.00
год. в Деснянський районний суд м. Києва (м. Київ,
пр-т Маяковського, 5-в, каб. № 11).

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№310/2081/16-ц за позовом Дєдкової Наталії Вікторівни до Дєдкова Михайла Васильовича про розірвання шлюбу. Судовий розгляд справи призначено
на 16 травня 2016 року о 08 год. 15 хв. у приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64,
каб. 501. Суддя Петягін В. В., тел. (06153) 3-63-75.
Суд викликає Дєдкова Михайла Васильовича як
відповідача. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки
Суддя Мацюк Ю. І. справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області
(м. Славута, вул. Я. Мудрого, 48а, Хмельницької обл.) викликає на 08 годину 15 хвилин 17 травня 2016 року, резервна дата на 08 годину 15 хвилин 24 травня 2016 року,
як відповідачку Мирончук Тетяну Вікторівну, 21.06.1971
року
народження
по
цивільній
справі
№ 682/185/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мирончук Тетяни Вікторівни про стягнення заборгованості.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачки справа буде розглядатися за її відсутності на підставі зібраних по справі доказів. При публікації
оголошення про виклик до суду відповідачка вважається
повідомленою про час і місце розгляду справи.

Суддя О. В. Мальченко
Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
по цивільній справі за позовом ПАТ «Київобленерго» до
Лавренюка Андрія Івановича про стягнення коштів викликає до суду Лавренюка Андрія Івановича, останнє відоме
місце реєстрації за адресою: вул. Котовського, будинок
28, м. Узин Білоцерківського району Київської області.
Судове засідання відбудеться 26.04.2016 року о 09 год.
00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайонного
суду Київської області за адресою: Київська область, м.
Біла Церква, вул. Турчанінова 7, зал судового засідання
№ 1, суддя Дмитренко A. M.
В разі неявки відповідача до суду справу буде розглянуто в його відсутність.

Асатрян Артак Юрікович, 18.10.1982 року
народження, останнє відоме місце проживання: 24340, Вінницька область, Тростянецький район, с. Глибочок, вул.
Глибочанська, 9/1, повторно викликається
до Тростянецького районного суду Вінницької області як відповідач по цивільній справі
за позовом Поліщук Надії Василівни до Асатряна Артака Юріковича. Судове засідання
відбудеться 04 травня 2016 року о 10.00 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 Волошин І. А.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає до суду як відповідача Гуцу Олексія Андрійовича по цивільній справі № 495/1759/16-ц за позовом Гуцу Н. І. до Гуцу О. А. про надання дозволу на виїзд
дитини, розгляд якої відбудеться 11 травня 2016 року о
12.30 годині за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул.
Військової слави, 27, каб. № 7 (суддя Заверюха В. О.).
Білгород-Дністровський міськрайонний суд пропонує
відповідачу Гуцу Олексію Андрійовичу подати заперечення на позов та докази, якими обгрунтовуються заперечення.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності відповідача Гуцу Олексія Андрійовича.

Дружківський міський суд Донецької області викликає відповідача Атрощенко Лідію Володимирівну, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
Ясинуватський р-н, с. Тоненьке, вул. Цвіточна, 12, по
справі за позовом Селянського (фермерського) господарства «Познах» до Атрощенко Лідії Володимирівни
про спонукання до виконання умов договору оренди земельної ділянки, усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою, яке відбудеться 28 квітня 2016 р. о
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. У разі неявки в судове
засідання суд розглядатиме справу за відсутності відповідача за наявними в ній доказами.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідачів: Чижа Олександра Степановича, Нікуліна Сергія Павловича, який діє в своїх інтересах та в інтересах
неповнолітньої Нікуліної Катерини Сергіївни, Яремка Володимира Васильовича, Яремко Олену Миколаївну, яка
діє в своїх інтересах та в інтересах малолітньої Яремко
Софії Володимирівни, Яремко Наталію Володимирівну
(останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Прирічна, 5, кв. 112) по цивільній справі № 2/756/2632/15,
унікальний №756/2521/16 за позовом Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва» до Чижа О.
С., Нікуліна С. П., який діє в своїх інтересах та в інтересах
неповнолітньої Нікуліної К. С., Яремка В. В., Яремко О.
М., яка діє в своїх інтересах та в інтересах малолітньої
Яремко С. В., Яремко Н. В., треті особи — Оболонська
районна в м. Києві державна адміністрація, Андрусенко
М.О., Ахметьянова С. М., яка діє в своїх інтересах та в інтересах малолітнього Ахметьянова Н. О., Андрусенко Н.
А., Андрусенко Д. М., Служба у справах дітей Оболонської РДА в м. Києві, про визнання відповідачів такими,
що втратили право користування квартирою, в судове
засідання на 31 травня 2016 року о 10 год. 00 хв.
Наслідки неявки в судове засідання передбачені ст.
169 ЦПК України.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23.

Суддя Т. Л. Панова

Суддя Маринченко М. М.

Дружківський міський суд Донецької області викликає відповідача Куценко Оксану
Олександрівну, 09.06.1977 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м.
Ясинувата, м-н Зорька, буд. 17, кв. 15, по
справі за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» до Куценко Оксани Олександрівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором у судове засідання,
яке відбудеться 5 травня 2016 року о 08.30
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька
обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. У разі
неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу за відсутності відповідача за наявними в ній доказами.

Дружківський міський суд Донецької області
викликає відповідача Кривенко Валентину Спиридонівну, 30.01.1950 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., Ясинуватський рн, с. Тоненьке, вул. Цвіточна, 12-а, по справі за
позовом Селянського (фермерського) господарства «Познах» до Кривенко Валентини Спиридонівни про спонукання до виконання умов
договору оренди земельної ділянки, усунення
перешкод в користуванні земельною ділянкою,
яке відбудеться 28 квітня 2016 р. о 14.30 год. у
приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м.
Дружківка, вул. Енгельса, 45. У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу за відсутності відповідача за наявними в ній
доказами.

Cлов’янський міськрайонний суд Донецької
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Левдара Валерія Петровича до Терехова
Василя Васильовича про визнання договору купівлі-продажу дійсним.
Відповідач Терехов Василь Васильович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька
обл., м. Горлівка-30, вул. Власенка, буд. 1, викликається на 27 квітня 2016 року о 09 год. 00
хв. 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.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Пшеничних М. М. до Гусакова В.В. про
стягнення заборгованості.
Відповідач Гусаков Василь Васильович, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Музейна, буд.
49, викликається 26 квітня 2016 року о 08 год.
45 хв. до суду для участі у розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. Л. Панова

Суддя Т. Л. Панова

Суддя Пронін С. Г.

Суддя О. В. Неженцева

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Приазовським районним судом Запорізької області викликається до суду:
- Бодрухін Володимир Миколайович (останнє відоме місце проживання: 87600, Донецька обл.,
м. Новоазовськ, вул. Брюхнова, буд. 62) на 09 годин
30 хвилин 05.05.2016 р. для участі у розгляді справи
№ 325/408/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
Суддя Г. А. Васильцова

Суддя Ж. В. Кузіна

Заводський районний суд м.Запоріжжя викликає
в судове засідання Горб Сергія Михайловича,
15.10.1965 р.н., в якості відповідача у цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
10.05.2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: м.Запоріжжя, вул. Л. Чайкіної, 65.
У разі неявки позов розглядатиметься на підставі
документів, наявних у матеріалах справи суду.
Суддя Мєркулова Л. О.
Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Супровича Івана Флорійовича, який зареєстрований
за адресою: м. Чернівці, вул. Січова, 95, як відповідача по справі за позовом ПАТ «АльфаБанк» про
стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться о 14.00 годині 25
квітня 2016 року в приміщенні Садгірського районного суду м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.
Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у вашу
відсутність за наявними матеріалами.
Суддя Байцар Л. В.

Суддя Бойчук А. Ю.

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє,
що 20 травня 2016 року о 09 год. 45 хв. в приміщенні
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 33, зал
судового засідання 218, відбудеться слухання цивільної
справи № 522/5476/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Євробанк» до
Папукчіу Андрія, третя особа з самостійними вимогами
на предмет спору – Казакевич Сергій Володимирович,
про звернення стягнення на предмет іпотеки.
В судове засідання у вищевказаний час викликається
як відповідач Папукчіу Андрій. У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.
Приморський районний суд міста Одеси повідомляє,
що 20 травня 2016 року о 09 год. 45 хв. в приміщенні
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 33, зал
судового засідання 218, відбудеться слухання цивільної
справи № 522/5476/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Євробанк» до
Папукчіу Андрія, третя особа з самостійними вимогами
на предмет спору — Казакевич Сергій Володимирович,
про звернення стягнення на предмет іпотеки.
В судове засідання у вищевказаний час викликається
третя особа з самостійними вимогами на предмет спору
– Казакевич Сергій Володимирович. У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Овідіопольський районний суд Одеської області викликає як відповідача Смирну Жанну Олександрівну,
10.02.1993 р.н., в судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Бабенка Дмитра Миколайовича
до Смирної Жанни Олександрівни, Овідіопольського РВ
ГУДМС України в Одеській області про усунення перешкод у користуванні власністю та зняття з реєстраційного обліку, яка призначена до слухання 20 травня 2016
р. о 09.30 год. за адресою: Одеська обл., смт Овідіополь,
вул. Берегова, 9, в приміщенні суду.
У разі неявки відповідача Смирної Жанни Олександрівни в судове засідання, справа буде розглянута за
вашої відсутності.

Ватутінський міський суд Черкаської області викликає
Майбороду Сергія Васильовича, 12 травня 1976 року народження, який зареєстрований за адресою: м. Ватутіне Черкаської області, вул. Миру, 4, кв. 117, як відповідача по справі
№ 690/175/16-ц за позовом Майбороди А. А. про стягнення
аліментів на повнолітню дитину.
Судове засідання відбудеться 28 квітня 2016 року о 10
год. 30 хв. у м. Ватутіне Черкаської області, вул. Будівельна,
1. У разі неявки відповідача в судове засідання, 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 причини.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/929/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Стругачової І.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у справі - Стругачова Ірина Володимирівна,
13.06.1963 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Леніна, буд. 52, корпус 16, кв.
20, викликається до суду на 5 травня 2016 року о 08.00 годині,
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу за позовом Куракової Лариси Іванівни до Хаустова Сергія
Андрійовича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщеням.
Відповідач по справі Хаустов Сергій Андрійович, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Юних
Комунарів (Банківська), б. 73, кв. 41, викликається на 09.00 годину 26 квітня 2016 року до суду для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя В. М. Курочка

Голова суду В. А. Здоровило

Суддя О. С. Малінов

Суддя І. О. Сидоренко

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом ПАТ «Київобленерго»
до Лелонг Тетяни Миколаївни про стягнення боргу
викликає до суду за адресою: Київська область, смт
Бородянка, вул. Центральна, 315, Лелонг Тетяну Миколаївну, яка проживала за останньою відомою суду
адресою: вул. Лісова, 45, с. Великий ліс Бородянського району Київської області, як відповідача на
24 травня 2016 року о 09 годині 30 хвилин.
У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Міланіч А. М.

Згідно з протоколом № 7 Позачергових Загальних зборів учасників ТОВ «Текстиль-Еко» від
13.04.2016 р. прийнято рішення щодо припинення
Товариства з обмеженою відповідальністю «Текстиль-Еко», код ЄДРПОУ 37642733 (08131, с. Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний, буд. 2, літ. Б)
шляхом його ліквідації у добровільному порядку.
Голова ліквідаційної комісії Шиман Євген Олександрович. Заяви кредиторів приймаються протягом
двох місяців від дня публікації даного оголошення.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що 11 травня 2016 року о 09.30 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21 (каб. 31)
відбудеться розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» до Талала Ганни Олександрівни про стягнення заборгованості.
В судове засідання викликається відповідачка Талала Ганна Олександрівна, АРК, м. Севастополь, вул.
Вакуленчука, 14, кв. 33.
Суддя М. О. Шаховніна

Бориславський міський суд Львівської області викликає в судове засідання Мініва Петра Євстафійовича, який проживає за адресою: Львівська область,
м. Борислав, вул. Коваліва, 18-а, кв. 34, як відповідача у цивільній справі за позовом Яким Анни Степанівни до Мініва Петра Євстафійовича, Ваврик Надії
Іванівни про визнання права власності за заповітом,
на 10 год. 30 хв. 10 травня 2016 року (за адресою:
м. Борислав, вул. Грушевського, 21).
У випадку неявки Мініва Петра Євстафійовича
справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя А. Т. Слиш

Петрівським районним судом Кіровоградської області викликається до суду:
- Єфімов Геннадій Геннадійович (останнє відоме
місце проживання: 28313, Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Олімпіадівка, вул. Ілліча, буд. 31) на
09 годин 00 хвилин 16.05.2016 р. для участі у розгляді справи № 400/487/16-ц по суті за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Суддя Колесник С. І.
Київський районний суд м. Полтави викликає ПП «ДАШ» (останнє відоме місце знаходження: м. Полтава, вул. Червонофлотська, 35), Пархоменка Олександра Станіславовича (останнє
відоме місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Капітана Ратнікова, 30,
кв. 39) як відповідачів в судове засідання по цивільній справі за
позовом ПАТ «АБ «Південний» до ПП «А-КЛАС», ПП «ДАШ»,
Пархоменка Олександра Станіславовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 04 травня 2016 року о 13 годині
30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Полтава, пров. Хорольський, 6, каб. 26.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки
в судове засідання.

В провадженні Приморського районного суду 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
27.04.2016 року о 12 год. 15 хвилин 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.

Долинський районний суд Івано-Франківської області повіСлов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
Печерський районний суд м. Києва викликає РомаДніпровський районний суд м. Києва викликає в
що 5 травня 2016 року об 11.00 год. у приміщенні суду м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
судове засідання по цивільній справі як відповідача нюка-Тропиніна Богдана Олеговича в судове засідання домляє,
за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115 Івано-Франківської об- справу № 2/243/1446/2016 за позовом Публічного акціонерного
Воронькову Наталію Ростиславівну, 1973 року на- з приводу розгляду справи за позовом Романюк Тетяни ласті, відбудеться розгляд цивільної справи № 343/472/16-ц за товариства «Укрсоцбанк» до Клованіч Світлани Валеріївни про
родження, за позовом Островського Ярослава Оле- Володимирівни до Романюка-Тропиніна Богдана Олего- позовною заявою Шевчук Марії Федорівни до Заверюха Івана стягнення боргу за договором кредиту. Відповідач у справі Клоговича про усунення перешкод у користуванні вича про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей, яке Володимировича, Відділу ДРАЦС реєстраційної служби Долин- ваніч Світлана Валеріївна, останнє відоме місце мешкання якої:
ського РУЮ в Івано-Франківській області, про визнання батьків- м. Горлівка, вулиця Гагаріна, будинок 66, квартира 114, викливласністю шляхом зняття з реєстраційного обліку. призначено на 25.04.2016 р. о 12.00 год. і відбудеться ства,
стягнення аліментів та зобов’язання вчинити дії.
кається до суду на 4 травня 2016 року на 09 годину 00 хвилин
Судове засідання відбудеться о 9 год. 15 хв. 19 за адресою: м. Київ, вул. Гайцана, 4, каб. 306, суддя ЛитУ судове засідання викликають відповідача, останнє відоме
винова І. В.
травня 2016 р.
місце проживання: м. Київ, вул. Освіти, 16/39, та м. Київ, вул. Ос- для участі у розгляді справи по суті. Запасна дата судового за10 травня 2016 року о 09 годині 00 хвилин.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки. віти, 22/8, кім. 55. Явка в судове засідання відповідача обов’яз- сідання
Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, каб.
Відповідачеві пропонується надати свої заперечення щодо
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без кова. Про причини неявки він зобов’язаний повідомити суд. У позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен по34.
разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин,
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове поважних причин або неповідомлення суд про причини справу буде розглянуто за наявними в ній доказами без його відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутністю.
засідання, справа буде розглянута без вашої участі. неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на участі.
Суддя Тураш В. А.
Суддя М. О. Гусинський
Суддя В. П. Гончарук підставі наявних в матеріалах справи доказів.
Малиновський районний суд м. Одеси викликає ВлаУ провадженні Бердянського міськрайонного суду ЗаМіловським районним судом Луганської області
Білокуракинський районний суд Луганської
дико Тимура Євгеновича, останнє відоме місце прожиобласті викликає в судове засідання як відповідача порізької області знаходиться цивільна справа за позо- викликається до суду:
вання: м. Одеса, вул. Генерала Петрова,74, кв. 66, у
- Четошникова Вікторія Вячеславівна (останнє ві- судове засідання по цивільній справі за позовом ПублічПанченко Аллу Вікторівну (м. Луганськ, с. Ювілейне, вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Горб Романа Ігоровича про
доме місце проживання: 92510, Луганська обл., Мі- ного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до Владико
вул. Корольова, б. 1, кв. 73) по цивільній справі стягнення заборгованості.
№ 409/679/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
Суд викликає як відповідача Горб Романа Ігоровича в ловський р-н, с. Микільське, вул. Жовтнева, буд. 4) Анатолія Михайловича, Владико Ірини Едуардівни, Владико Тимура Євгеновича про звернення стягнення на
стягнення заборгованості за кредитним договором. судове засідання, яке відбудеться 10.05.16 року о 09.30 на 09 годину 20 хвилин 19.05.2016 р. (резервна дата спадкове майно, яке призначене до слухання на
Судове засідання відбудеться 12.05.2016 року (ре- годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду 23.05.2016 р. на 09 годину 20 хвилин) для участі у 12.05.2016 року о 09 год. 30 хв. у каб. № 213 суду за адзервна дата 16.05.2016 р.) о 09.30 годині в залі суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ко- розгляді справи № 418/126/16-ц по суті за позовом ресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.
мунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел. (код
У разі неявки у судове засідання без поважних приза адресою: Луганська область, смт Білокуракине, 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі не- ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості
чин, розгляд справи буде проведено за вашої відсутності
за
кредитним
договором.
пл. Шевченка, 2.
явки справа буде розглянута за наявними матеріалами
за наявними у справі доказами.
Суддя Чехов С. І.
Суддя Сегеда О. М.
Суддя Третяк О. Г. в заочному порядку.
Бахмацький районний суд Чернігівської області викликає
15 квітня 2016 року в заочному порядку було розЄмільчинський районний суд Житомирської обШосткинський міськрайсуд Сумської обл. повіглянуто цивільну справу № 178/259/16-ц, в судове засідання Лобкіна Віктора Олексійовича, який є відласті викликає як відповідача Корчевську Тетяну
домляє, що розгляд справи № 589/382/16ц за позо2/178/200/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до повідачем у справі за позовом Лобкіної Валентини АнатоліОлександрівну, 04 травня 1982 року народження, у
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» вом Околодька Володимира Григоровича до Буц Станіслава Миколайовича, 07 січня 1969 року ївни до Лобкіна Віктора Олексійовича про визнання особи
народження, про стягнення заборгованості за кре- такою, що втратила право користування житлом. Судове задо Корчевської Тетяни Олександрівни про стягнення
Бахматюка Олега Романовича про стягнення
дитним договором. Даним заочним рішенням по- сідання відбудеться 11 травня 2016 року о 10 год. 00 хв. в
заборгованості в судове засідання, яке відбудеться
10 травня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за адре- 4868342,22 грн. призначено на 29 квітня 2016 року зовні вимоги були задоволені у повному обсязі. З приміщенні Бахмацького районного суду Чернігівської обповним текстом рішення відповідач Буц C. M. може ласті за адресою: вул. Жовтнева, 42, м. Бахмач Чернігівської
сою: Житомирська область, смт Ємільчине, вул. Нео 10.00, м. Шостка, К. Маркса, 63, к. 15.
ознайомитись, звернувшись до канцелярії Крини- області. Головуючий по справі суддя Пархоменко П. І.
залежності, 2, зал № 3. У разі неявки в судове
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач ввазасідання відповідача без поважних причин справу
У разі неявки справа розглядатиметься у вашу чанського районного суду Дніпропетровської області за адресою: вул. Виконкомівська, 17, смт жається повідомленим про день, час та місце розгляду
буде розглянуто за її відсутності на підставі наявних
відсутність.
Кринички.
справи і у випадку неявки до суду справа може бути розглядоказів.
Суддя Т. П. Прищепа
Суддя О. М. Сидорчук.
Суддя Лісняк В. В. нута за його відсутності.
Київський районний суд м. Одеси викликає як
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій
Бориславський міський суд Львівської обОріхівським районним судом ЗапорізьСватівський районний суд Луганської обобласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь- ласті викликає в судове засідання Акперову Ро- відповідача Фадєєва Олександра Олександровича ласті, розташований за адресою: Луганська
кої області розглядається цивільна ського,
2) розглядає цивільну справу за позо- ману Іванівну, яка проживає за адресою: в судове засідання, яке відбудеться 28.04.2016 р.
справа за позовом ПАТ «Акціонерний вом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Львівська область, м. Борислав, вул. Крута- об 11.30 год. в приміщенні Київського районного область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Солопа Олександра Васильобанк «Експрес-Банк» до Архипова Жигадло А.Ф. про стягнення заборгованості за Бічна, 5, кв. 4, та Муруган Лідію Володимирівну, суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненвича як відповідача в судове засідання по
яка проживає за адресою: Львівська область,
кредитним договором.
Дмитра Миколайовича про стягнення заВідповідач по справі Жигадло Андрій Фран- м. Борислав, вул. Крута-Бічна, 5, кв. 4, як від- ська, 3-б, зал № 8, в якому слухається цивільна цивільній справі № 426/1246/16-ц за позоборгованості за кредитним договором. цевич, що проживає за адресою: Донецька об- повідачів у цивільній справі за позовом Блажів- справа № 520/11713/15-ц за позовною заявою вом Солоп Марини Олександрівни до Соласть, м. Горлівка, вул. Челюскіна, б. 36, ської Марії Іллівни до Акперової Романи Івашової Олександри Андріївни до Фадєєва ОлекСправа призначена слуханням на 10.00 викликається на 08.45 годину 26 квітня 2016 Іванівни, Муруган Лідії Володимирівни про ви- сандра Олександровича, за участі третьої особи - лопа Олександра Васильовича про
годину 05 травня 2016 року за адресою: року до суду для участі у розгляді справи по знання осіб такими, що втратили право на ко- органу опіки та піклування Київської районної ад- стягнення аліментів на 26 квітня 2016 року
ристування жилим приміщенням - на 10 год. 00 міністрації Одеської міської ради, про стягнення о 09.00 годині.
70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. суті.
Відповідачу пропонується надати свої запе- хв. 10 травня 2016 року (за адресою: м. Борис- аліментів та позбавлення батьківських прав.
У разі неявки на вказане судове засіПершотравнева, 23. У разі неявки відпо- речення щодо позову та докази. У випадку не- лав, вул. Грушевського, 21).
дання, суд розглядатиме справу без
У
разі
неявки
у
судове
засідання
відповідача
У випадку неявки Акперової Романи Іванівни
відача справа буде розглянута у його від- прибуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз- та Муруган Лідії Володимирівни справа буде Фадєєва Олександра Олександровича справа вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Уксутність.
буде розглянута за його відсутності.
раїни.
розглянута за їх відсутності.
глянута за його відсутності.
Суддя Щербань Л. С.
Суддя І. О. Сидоренко
Суддя А. Т. Слиш
Суддя О. В. Васильків
Суддя Л. М. Осіпенко

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 23 КВІТНЯ

З ОЛІМПУ ДО «МАРАКАНИ». Учора в
Греції врочисто запалили вогонь XXXI літньої Олімпіади. Традиційна церемонія відбулася в храмі богині Гери в Олімпії. Протягом шести днів учасники естафети олімпійського вогню пронесуть факел грецькими містами, а 3 травня олімпійський вогонь доставлять літаком у Бразилію. Там
естафета пройде всіма штатами країни,
відвідає 329 великих і малих міст та охопить якомога більше населення країни.
«Вигравши право проведення Олімпіади, ми обіцяли об’єднати країну для проведення Ігор, а проводячи естафету олімпійського вогню, ми намагаємося виконати свої обіцянки і дати мільйонам людей

можливість брати участь у цьому святі»,
— сказав президент Національного олімпійського комітету Бразилії Карлос Нузман.
За три місяці факелоносці подолають
понад 20 тисяч кілометрів по суші і 10 тисяч миль повітрям. Кінцева мета маршруту естафети — Олімпійський стадіон «Маракана», куди вогонь прибуде 5 серпня під
час офіційної церемонії відкриття Олімпійських ігор-2016, у яких візьме участь рекордна кількість країн — до Бразилії приїдуть спортсмени з 206 національних
олімпійських комітетів. У Ріо-де-Жанейро
буде розіграно 306 комплектів нагород,
що також є рекордом.

Інтрига щодо фіналістів
лише зросла
КУБОК УКРАЇНИ. Перші матчі передостанньої стадії турніру

засвідчили, що у півфіналі слабких не буває
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
убкові ігри завжди істотно відрізняються від
матчів регулярної першості.
У середу це довели перші
півфінальні протистояння
нинішніх пошукачів почесного вітчизняного трофея:
«Дніпро», «Зоря», «Олександрія» і «Шахтар».
Як відомо, окрім Кубка
України, «Дніпро» і «Зоря»
конкурують у боротьбі за
бронзові медалі чемпіонату.
Нещодавно вони зустрічалися між собою у 21-му турі
Прем’єр-ліги, де «дніпрянам» вдалося здобути важливу перемогу. Про цей результат команда Юрія Вернидуба воліла забути, однак реабілітуватися й у
звітному протистоянні не
змогла.
Хоча перший момент
створили саме гості: Тотовицький виконав точну подачу у штрафний майданчик, де Будківський виграв
боротьбу на другому поверсі

К

і пробив точно в Лаштувку.
Дніпропетровці відповіли за
п’ять хвилин, і відповіли
результативно.
Стандарт у виконанні
бразильця Піко був таким
сильним, що голкіпер «Зорі»
зміг лише відбити м’яч перед собою. А на добивання
найпершим встиг форвард
дніпропетровців Роман Зозуля. Після гола тренер Зорі
Юрій Вернидуб почав сперечатися з арбітром матчу,
за що його в підсумку вилучили. А команда Мирона
Маркевича створила ще
кілька гострих моментів.
Однак ще до перерви «Зоря» мала стовідсотковий
шанс зрівняти рахунок.
Дмитро Чигринський збив у
штрафному майданчику
Джабу Ліпартію, і арбітр
призначив пенальті. На
жаль, капітан «Зорі» Микита Каменюка не зміг приборкати нерви і зробити поправку на дощ — пробив повз ворота.
На початку другого тайму
Роман Зозуля мав нагоду

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

зробити дубль, однак підвела точність. Міг красиво забити з-за меж карного Ротань, але цього разу свою
команду врятував Шевченко. Найкращий за красою епізод глядачі побачили на 55-й хвилині: Джон
Руїс красиво прибрав Каменюку й технічно закрутив у дальній кут воріт
Шевченка, однак голкіпер
у видовищному стрибку
парирував м’яч на кутовий.
«Зоря» більше нічого й не
створила, а догравали матч
гості вдесятьох: на 73-й
хвилині вилучили Любеновича. Тому утримання мінімального програшу підопічні Юрія Вернидуба можуть розглядати як сприятливий чинник для загального успіху.
Тим часом «Олександрія» породила чергову інтригу. Цього разу підопічні
Володимира Шарана в першому півфінальному матчі
Кубка України не поступилися донецькому «Шахтареві», а по ходу зустрічі

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

ТАБЛО «УК»
Кубок України. 1/2 фіналу
Дніпро — Зоря — 1:0
Гол: Зозуля (17)
Олександрія — Шахтар — 1:1
Голи: Грицук (36) — Едуардо (54)

футболісти з Кіровоградщини навіть вели в рахунку. У першому таймі
«Олександрія» відкрила
рахунок завдяки класному
дальньому удару Грицука.
«Шахтар»
стараннями
Едуардо, якого вдало випустив на заміну Мірча Луческу, відігрався вже після
перерви. У післяматчевих
коментарях футболісти донецької команди відзначили старання суперника і
висловлювали думку, що в
матчі-відповіді, де вони будуть номінальними господарями, зможуть здобути
результат, що виведе команду у фінал. Утім, і підопічні Володимира Шарана
вже відчули подих фіналу.
Тож усе вирішиться 11
травня.

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

Нiч
+4 +9
+2 +7
+2 +7
+1 +6
+4 +9
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+4 +9

День
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+13 +18
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17

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

Нiч
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+4
+5

+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+9
+7

День
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+13 +18
+13 +18
+13 +18
+13 +18
+12 +17
+12 +17
+12 +17
+14 +19
+13 +15

Укргiдрометцентр

Бій браконьєрам
оголосив водний
патруль
Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
НОВАЦІЯ. У Черкасах розпочав роботу новий підрозділ поліції
— водний поліцейський патруль. Як розповів заступник начальника міського управління поліції Олександр Кокоба, в роті, яку
очолює Олександр Мельник, — 42 особи. Водний патруль оснащений необхідною технікою, у його розпорядженні — автомобілі
та човен, на яких несуть службу патрульні. Вони чергують на воді
по 12 годин. Інспектори охороняють прибережну зону Дніпра від
села Свидівок до села Червона Слобода. Під час нересту до 31
травня межі патрулювання буде розширено, вони охоплюватимуть Золотоніський, Чорнобаївський та Черкаський райони.
Новостворена структура співпрацює з рибінспекцією та екологічною службою, залучаючи і їхню техніку. Крім водного патрулювання, також працюють патрулі на узбережжі. Для цього є два
позашляховики. Серед обов’язків інспекторів — пильнувати, аби
відпочивальники дотримувалися правил безпеки на воді, здійснювати перевірку суден та контролювати порядок як у воді, так і
на березі Дніпра. Однак найголовніше завдання — боротьба з
браконьєрством.
Уже в перший день чергування патрульні водної поліції затримали черкащанина, в автомобілі якого було 8 мішків риби та
зброя, документи на яку вже недійсні. На місце події інспектори
одразу викликали слідчо-оперативну групу. Після документування події слідчі вирахували завдані збитки. Їх розмір становить 54
тисячі гривень. Вирішується питання щодо притягнення порушника до кримінальної відповідальності.
Інспектори водної поліції також затримали на гарячому браконьєра, в човні якого було виявлено два мішки риби.
За перше нічне чергування в акваторії Дніпра патрульні спільно з автомайданівцями перевірили 10 осіб та 13 транспортних
засобів, вилучили 6 сіток для риболовлі, склали акт на вилучення
риби.

оГолошення
25.04.2016 року о 10 годині у приміщенні Новоайдарського районного суду Луганської області буде слухатись цивільна справа
№ 419/873/16-ц, № 2/419/150/2016 за позовом Дмітрашкіна Юрія Володимировича до Дмітрашкіної Тетяни Петрівни про розірвання шлюбу.
Суддя л.Д. Добривечір
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