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ЦИТАТА ДНЯ

Фото Євгена ЛОГАНОВА

Нинішній стан лісокористування
обкрадає гірські села, через що
не поповнюються місцеві
бюджети

Для них і досі
лунають дзвони
Чорнобиля

БАРАК ОБАМА:
«Справжня велич —
не грубе поводження
із сусідами, а співпраця
зі світом, що є єдиним
способом забезпечення
стійкого економічного
зростання й прогресу».
Президент США про необхідність дотримання Росією
найголовніших принципів міжнародного порядку

Як перетворити
субсидії на інвестиції
МЕТА. У 2015 році на компенсацію теплової енергії у вигляді
субсидій витрачено 18 мільярдів гривень, а цьогоріч заплановано 35 мільярдів. На жаль, частина цих коштів іде на обігрів
повітря, бо понад 50% енергії не доходить до громадян через
застарілість систем постачання або ж втрачається в будівлях,
бо в них не утеплено стіни, під’їзди, покрівля. Про це сказав віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.
Група аналітиків і юристів опрацьовує питання створення
Фонду енергоефективності, монетизації субсидій та системи
взаєморозрахунків між учасниками ринку. До реформування
енергоефективності має долучитися вся урядова система за
підтримки вищого політичного керівництва держави.
«Наше завдання — якнайшвидше перетворити субсидії на інвестиції, ліквідувавши існуючий демотивуючий чинник. Ми маємо захистити тих, хто не може сплачувати ринкову ціну за газ,
і допомогти тим, хто хоче провести енергоефективні заходи»,
— цитує слова урядовця його прес-служба.

ЦИФРА ДНЯ

200 дол.

за тисячу кубометрів становитиме
цьогоріч середня ціна блакитного палива
для НАК «Нафтогаз України» (за даними
міжнародного рейтингового агентства Fitch)
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РЕПОРТАЖ. Триста ліквідаторів з усієї України через 30 років

приїхали в зону відчуження, щоб згадати пережиті
випробування і загиблих

НБУ і депутати: по різні боки барикади
ГРОШІ. Верховна Рада розробила стратегію розвитку банківської системи,

в якій розкритикувала дії Нацбанку
Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
ього документа чекали, мабуть,
не лише банкіри, аналітики,
бізнесмени, а й пересічні українці,
бо саме від того, яким чином будуть

Ц

закріплені основні меседжі, залежить життєдіяльність країни в цілому та її громадян зокрема.
Нещодавно Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності Верховної Ради оприлюднив
«Стратегію розвитку банківської

системи України до 2020 року». За
словами голови профільного комітету Сергія Рибалки, для народних
обранців важливі дискусії про необхідність загальної економічної стратегії для України. «Ми маємо за
допомогою консультацій та обгово-

рень прийти до рішень, які допоможуть удосконалити банківську систему. У наших планах — об’єднання
галузевих експертів, Нацбанку,
парламенту та Президента для того, щоб знайти вихід із кризи та
сформувати адекватний економіч-

ний курс у країні», — зазначив він.
Чи справді зможуть об’єднатися всі
гілки влади та кола експертів
задля кардинального поліпшення роботи фінансово-банківської системи на благо
держави та споживачів?
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 25 квітня 2016 року
4 820103 080015

USD 2534.3646
EUR 2854.4548
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8272
за 10 рублів

/ AU 315629.77

AG 4356.57
PT 263827.35
за 10 тройських унцій

PD 156116.86

26 квітня 2016 року, вівторок, № 79

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Рєзніку Сергію Сергійовичу, 04.05.1979 р.н., зареєстрованому за адресою:
м. Полтава, вул. Миру, 9, кв. 17, відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 та 297-5 КПК України,
необхідно з’явитися 29 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. до каб. № 17 слідчого відділу Управління СБ України в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 40 (т.
0532-51-18-17), до старшого слідчого в ОВС Димаря Ю.С. для проведення слідчих (процесуальних) дій (повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування) у якості підозрюваного за Вашою участю у кримінальному
провадженні №22015170000000005 від 10.02.2015 за ч.1 ст.258-3 КК України.
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу
УСБУ в Полтавській області Ю.С. Димарь
ч. 7 ст. 42 КПК України
7. Підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний:
1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості
прибути за викликом у призначений строк — заздалегідь повідомити про це зазначених осіб.
ст. 138 КПК України
Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні
обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження,
подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або
вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
ст. 139 КПК України.
Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому
цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення
у розмірі:
від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик
слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді,
суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою
для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) 29 квітня 2016 року о 10.00 годині розглядає цивільну справу за позовом Алтуніна В’ячеслава
Юрійовича до Панченко Тамари Петрівни про визнання договору
купівлі-продажу дійсним та визнання права власності.
Відповідач у справі Панченко Тамара Петрівна, останнє місце
реєстрації: м. Макіївка, вул. Шевченка, 31, викликається на 29
квітня 2016 року о 10.00 годині до суду для участі у справі по суті.
Відповідачу пропонується надати свої зауваження щодо позову
та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Демидова В.К.

Київський районний суд м. Харкова згідно з вимогами
ст. 297-5 КПК України, викликає для участі у судовому засіданні 29 квітня 2016 р. на 10.00 год. підозрюваного Гриву
Романа Сергійовича, який мешкав за останньою відомою
адресою: м. Харків, проспект Науки, буд. 21А, кв. 214.
Судове засідання відбудеться у приміщенні Київського
районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, зал № 30.
У разі неявки Гриви Романа Сергійовича справа буде
розглянута за його відсутності.
Суддя Єфіменко Н.В.
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
(суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове засідання відповідача:
Цивільна справа № 185/3420/16-ц за позовом ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України» до Алексашкіної Ганни Миколаївни про звернення стягнення на предмет іпотеки.
Останнє місце проживання відповідача: м. Донецьк.
Судове засідання призначено на 13 травня 2016 року об 11.00
год. за адресою: М. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа, згідно з
вимогами ЦПК України, може бути розглянута за її відсутністю.

Суддя В.А. Гаврилов

Токмацький районний суд Запорізької області викликає
в судове засідання Фодлаша Дмитра Федоровича як відповідача в цивільній справі № 328/1343/16-ц за позовом
Державної іпотечної установи до Фодлаша Дмитра Федоровича про стягнення заборгованості за договором про
іпотечний кредит. Судове засідання відбудеться 11 травня
2016 року об 11.00 годині в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Леніна, буд. 28.
Суддя Андрущенко О. Ю.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Банкова (Радянська, буд. 39а) розглядає цивільну справу
№ 227/489/16-ц за позовом Колішенка Ігоря Володимировича, Колішенка Сергія
Володимировича до Виконавчого комітету Іловайської міської ради про надання
додаткового строку для прийняття спадщини.
Представник Виконавчого комітету Іловайської міської ради, останнє відоме
місце знаходження міської ради: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Первомайська,
107, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі за позовом Колішенка Ігоря Володимировича, Колішенка Сергія Володимировича до Виконавчого комітету Іловайської міської ради
про надання додаткового строку для прийняття спадщини.
Судове засідання відбудеться 29.04.2016 року о 10:00 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39 А.
У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наявних у
Суддя С. А. Притуляк
ній даних чи доказів.
Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні судового
засідання в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Семенюк Олексій Григорович, 30.10.1976 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче, вул. Крупської, буд.85, проживаючий за адресою: Одеська обл.,
Любашівський район, с. Гвоздовка Перша, вул. Соняшна, буд. 11. Відповідно
до вимог 297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що відбудеться 27 квітня 2016 року о 15 годині 00 хвилин в залі судових засідань
№229 Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.
Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно зі статтею 138
КПК України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями
139, 323 КПК України.
В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться справа
№ 591/8245/15-а, провадження 2-а/591/40/16 за адміністративним позовом Управління соціального захисту населення Сумської міської ради до Кривоноса
Олександра Миколайовича про стягнення тимчасової державної допомоги.
Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає
до суду Кривоноса Олександра Миколайовича, останнє відоме місце проживання: м.
Суми, вул. Зеленко, 12, кв. 47, як відповідача по справі на 12.05.2016 року о 08.30 год.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного суду м. Суми за
адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. №309, головуючий суддя - Прокудіна Н.Г.
В разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута в його відсутність.

Комсомольський міський суд Полтавської області викликає Чугаєву Людмилу Анатоліївну (останнє відоме місце проживання: м. Комсомольськ, Полтавська область, вулиця Молодіжна, 4, корпус 16, квартира 3-6) як
відповідача в судове засідання у цивільній справі за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з
повернення боргів» до Чугаєвої Людмили Анатоліївни про стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 23 травня 2016 року о 13 год. 15 хв.
у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул.
Гірників, 17. У разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Дарницький районний суд м. Києва викликає Князєва
Білокуракинський районний суд Луганської обОболонський районний суд м. Києва викликає СмахСватівський районний суд Луганської області,
ласті викликає в судове засідання відповідачів Ло- тіну Ксенію Сергіївну як відповідача по цивільній справі Андрія Миколайовича, 16.02.1967 р.н., місце реєстрації розташований за адресою: Луганська область,
гачова Олега Олександровича (м. Луганськ, кв. № 2/756/1814/16 за позовом Приватного акціонерного якого по м. Києву та Київській області не встановлено, ос- м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Котаннє відоме місце проживання: Київська обл., БілоцерЛенінського Комсомолу, б.8-а, кв.79) та Логачову товариства Страхова компанія «ПЗУ Україна» в особі ківський
р-н, від. «Селекційне», вул. Радянська, 5, кв. 2, як роткова Романа Олексійовича як відповідача в суАллу Анатоліївну (м. Луганськ, кв. Мирний, б.20, представника Товариства з обмеженою відповідаль- відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Мега- дове засідання по цивільній справі № 426/626/16-ц
кв.27) по цивільній справі №409/3458/15-ц за позо- ністю «Бізнес Ассіст» до Смахтіної Ксенії Сергіївни про банк» до Князєвої Оксани Петрівни, Князєва Андрія Ми- за позовом ПАТ «БМ Банк» до Короткова Романа
вом ПАТ КБ «Правекс-Банк» про стягнення заборго- відшкодування матеріальних збитків, завданих в ре- колайовича про звернення стягнення на предмет іпотеки
та виселення з квартири, яке відбудеться під головуванням Олексійовича про стягнення заборгованості, що відваності за кредитним договором.
зультаті ДТП, на 24 травня 2016 року о 14-15 год.
Судове засідання відбудеться 12.05.2016 року (реАдреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2 є, каб. 18, судді Коренюк A.M. о 14 год. 00 хв. 17 травня 2016 року будеться 11 травня 2016 року о 09.00 год.
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал 27.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
зервна дата 16.05.2016 р.) о 10-00 годині в залі суду суддя К. А. Васалатій. Наслідки неявки в судове засі- за адресою:
З опублікуванням даного оголошення відповідач Князєв розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, дання особи, яка бере участь у справі, передбачені ст. Андрій Миколайович вважається повідомленим про час та
169 ЦПК України.
пл. Шевченка, 2.
ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.
місце розгляду справи.
Суддя Третяк О.Г.
Суддя К. А. Васалатій
Суддя А.М. Коренюк
Суддя А.С. Река
Уманський міськрайонний суд Черкаської області (20300, м.
Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відпоОболонський районний суд м. Києва викликає як відпоВідповідно до Протоколу
відача Чернієнко I.B. за позовом Чернієнка Олександра Во- Умань, вулиця Коломенська, 18) викликає в судове засідання на відача Ємця Миколу Миколайовича по цивільній справі № 28 загальних зборів За11 годину 00 хвилин 17 травня 2016 року Філіпинка Олександра № 2/756/2302/16 за позовом Бащенко Олени Сергіївни до
лодимировича до Чернієнко Ірини Володимирівни про Олександровича як відповідача у справі за позовом Пачесюка
Страхової компанії «Україна», Ємця Миколи Миколайовича сновників від 14.04.2016
розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться 23.05.2016 Григорія Никоновича до Філіпинка Олександра Олександровича про стягнення страхового відшкодування за договором
року ТОВ «МЖК-1» (код ЄДпро відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної
р. о 12 год. 30 хв. у приміщенні Суворовського районного при ДТП.
обов’язкового страхування, розгляд якої призначено
РПОУ: 30606505) реорганісуду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки, 18.05.2016 р. на 09.30 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. №27, зується шляхом виділу з
справу
буде
вирішено
без
участі
Філіпинка
Олександра
Олексанкозацтва, 68, зала судових засідань № 8. У разі неявки Чердровича за наявними в ній доказами і постановлено заочне рі- суддя Богдан О.О. У разі неявки, справу буде розглянуто за
нього нової юридичної
нієнко І.В. судове засідання буде проведене у її відсутність. шення.
відсутності відповідача.
Суддя С. С. Аліна
Суддя О. С. Кімстачов
Суддя О. О. Богдан особи.
Гайсинський районний суд Вінницької області повідомляє, що розгляд справи
Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адСидоренка Сергія Васильовича як відповідача по цивільній справі ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви- за позовом ПАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» до Ніколаєнка Сергія Афа№2/756/1680/16 (756/15515/15-ц) за позовом ТОВ «Кредитні ініціа- кликає Бережного Сергія Вікторовича, Антясова Василя Івановича як насійовича про відшкодування матеріальної шкоди відбудеться 11.05.2016 р. о
тиви» до Малої Емми Олегівни, Сидоренка Сергія Васильовича про відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 426/7200/15-ц 09.45 год. у приміщенні Гайсинського районного суду Вінницької області за адза позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бережного Сергія Вікторовича, Ан- ресою: м. Гайсин, вул. Соборна (К.Маркса), 47 Вінницької області.
стягнення заборгованості.
У випадку неявки в судове засідання відповідача Ніколаєнка Сергія Афанатясова Василя Івановича про стягнення заборгованості, що відбудеться
Судове засідання відбудеться 11 травня 2016 р. о 14.00 годині в при- 10 травня 2016 року о 10.00 год.
сійовича, 24.05.1979 року народження, останнє відоме місце проживання якого
міщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу було за адресою: м. Гайсин, вул. Північна-61, кв. 4, Вінницька область, без повул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15.
важних причин, справу може бути розглянуто без нього.
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Д. Г. Камбулов
Суддя А. С. Река
Суддя Кравець В. І.
Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк (Дзержинськ),
вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Шахова Олександра Борисовича, Шахової Людмили Борисівни, Шахова
Бориса Анатолійовича, Шахової Оксани Анатоліївни, Лімарєвої Тетяни Олександрівни
про стягнення заборгованості. Відповідачі по справі Шахов Олександр Борисович (зареєстрований за адресою: 83044, м. Донецьк, вул. Армавірська, 21/2), Шахова Людмила Борисівна (зареєстрована за адресою: 83041, м. Донецьк, вул. Невєрова, 8/2),
Шахов Борис Анатолійович (зареєстрований за адресою: 83041, м. Донецьк, вул. Невєрова, 8/2) Шахова Оксана Анатоліївна (зареєстрована за адресою 83044, м. Донецьк,
вул. Армавірська, 21/2), Лімарєва Тетяна Олександрівна (зареєстрована за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Армавірська, 15/77) викликаються на 19 травня 2016 року на
13.00 год. до суду, каб. № 8, 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.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Гончарової Ніни Сергіївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Відповідач Гончарова Н.С. викликається на 23 травня 2016 року о 09.00
годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність на підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «ЕкспресБанк» до Свистунової Алли Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором № 101295\31\к від 11.07.2013 року.
Відповідачка Свистунова Алла Сергіївна викликається на 04 травня 2016
року о 10.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15,
для участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття, вона повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя С.С. Бабенко

Суддя Діденко C.O.

Суддя Здоровиця О.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «ЕкспресБанк» до Перепелиці Костянтина Вікторовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором № 16222\31\к від 12.07.2013 року.
Відповідач Перепелиця Костянтин Вікторович викликається на 04 травня
2016 року на 09.00 годину 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, він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Талалаївський районний суд Чернігівської області викликає в судове засідання Андрейченко Олександру Михайлівну, останнє відоме зареєстроване місце проживання: с. Понори Талалаївського району Чернігівської
області, як відповідача по цивільній справі за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 11 травня 2016 року о 09.00 год. під головуванням судді Тіщенко Л.В. в приміщенні суду за адресою: вул. Леніна,
38, смт Талалаївка Чернігівської області.
Відповідачу необхідно з’явитись в судове засідання. В разі неявки відповідача без поважної причини або неповідомлення суду про причину неявки,
справа буде розглянута на підставі наявних у справі доказів і буде прийнято
заочне рішення.

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області викликає для
участі у розгляді цивільної справи за позовом ПАТ «АкцентБанк» до Артеменко Марини Геннадіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором як відповідача Артеменко Марину Геннадіївну (останнє місце
проживання: вул. Революції,120, м.Новгород-Сіверський Чернігівської області).
Судове засідання відбудеться о 10-00 годині 20 травня 2016 року під головуванням судді М.І. Наполова в приміщенні Новгород-Сіверського районного суду,
розташованого за адресою: м. Новгород-Сіверський,вул.Базилевича,10-а,Чернігівської області.
У разі неявки відповідача до суду без поважних причин або неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута за його відсутності за
наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Суддя Здоровиця О.В.

Суддя Л.В. Тіщенко

Судя М.І. Наполов

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

у зв’язку з втратою просить вважати недійсними наступні документи:
поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів —
АЕ 2793778; АЕ 2787248; АЕ 5326706; АЕ 5326771; АС 3142344; АС 6831752; АЕ 5330812; АЕ 2793842; АЕ 2787249; АЕ 5326707;
АЕ 5326774; AЕ 5325797; АС 6831753; АЕ 5330885; АЕ 2793519; АЕ 2787250; АЕ 5326708; АЕ 5326778; АЕ 5329068; АС 6831754;
АЕ 5330886; АЕ 2793520; АІ 7783635; АЕ 5326709; АЕ 5326782; АЕ 5330433; АС 6831755; АЕ 5330934; АЕ 5679471; АІ 7783636;
АЕ 5326710; АЕ 5326783; АЕ 2792079; АС 6831756; АЕ 2791204; АЕ 5323902; АІ 7783637; АЕ 5326751; АЕ 5326786; АІ 5904605;
АС 6831780; АЕ 5676695; АЕ 5327378; АІ 7783638; АЕ 5326752; АЕ 5326787; АІ 5904606; АС 6831781; АЕ 5676696; АЕ 5330104;
АІ 7783639; АЕ 5326753; АЕ 5326788; АІ 5904607; АС 6831782; АЕ 5676697; АЕ 5330105; АІ 7783640; АЕ 5326754; АЕ 5326789;
АІ 5904608; АС 6831783; АЕ 5680367; АЕ 5332213; АІ 7783641; АЕ 5326755; АЕ 5326790; АЕ 2787211; АС 6831793; АЕ 5680368;
АЕ 2774436; АІ 7783642; АЕ 5326756; АЕ 5326791; АЕ 2792663; АЕ 6065896; АЕ 5680369; АІ 5904838; АІ 7784861; АЕ 5326757;
АЕ 5326792; АЕ 5332573; АЕ 6065897; АЕ 5680478; АІ 5905042; АІ 7784862; АЕ 5326758; АЕ 5326793; АЕ 5332574; АЕ 5332582;
АЕ 5325260; АЕ 5678244; АІ 7784863; АЕ 5326759; АЕ 5326794; АЕ 5332760; АЕ 7877251; АЕ 5330629; АЕ 5329569; АІ 7784865;
АЕ 5326760; АЕ 5326795; АЕ 5332850; АІ 7788429; АЕ 5331751; АE 5329571; АІ 7784866; АЕ 5326761; АЕ 5326796; АЕ 2793048;
АЕ 5326704; АЕ 2788835; АЕ 2788685; AІ 7784874; АЕ 5326762; АЕ 5333053; АЕ 5677887; АЕ 6064113; АЕ 2788995; АЕ 5324103;
АЕ 5681882; АЕ 5326763; АЕ 5333055; АЕ 5677888; АЕ 6067437; АЕ 2788996; АЕ 5324104; АЕ 5678721; АЕ 5326764; АЕ 5333074;
АЕ 5677889; АЕ 5678469; АЕ 2791616; АЕ 2792436; АЕ 5678725; АЕ 5326765; АЕ 5333122; АЕ 5677890; АЕ 5678470; АІ 7787417;
АЕ 2790016; АЕ 5678728; АЕ 5326766; АІ 0205703; АЕ 5681167; АЕ 5678471; АІ 7787418; АЕ 2780069; АЕ 5678730; АЕ 5326767;
АІ 0207161; АЕ 5678017; АЕ 5678472; АІ 7787419; АЕ 2780073; АЕ 5325872; АЕ 5326768; АІ 0207235; АЕ 5678019; АЕ 5678473;
АІ 7787420; АЕ 2787246; АЕ 5325889; АЕ 5326769; АС 6831842; АЕ 5678020; АЕ 5325596; АІ 7787421; АЕ 2787247; АЕ 5325890;
АЕ 5326770; АС 6831870; АС 6831751; АЕ 5329082,
бланки договорів добровільного страхування медичних та інших витрат під час подорожування за кордон —
1644948; 1791911; 1614689; 1616050; 1616089; 1616133; 1616428; 1614592; 1614610; 1615231; 1644949; 2081209; 1614691;
1616076; 1616090; 1616134; 1616429; 1614593; 1614611; 1615232; 1645247; 2081210; 1614693; 1616077; 1616126; 1616135;
1616432; 1614594; 1614613; 1615233; 1645465; 2081313; 1614694; 1616078; 1616127; 1616158; 1616433; 1614595; 1614614;
1615240; 1789258; 2081319; 1615961; 1616082; 1616128; 1616159; 1614540; 1614598; 1614616; 1615242; 1789265; 2081325;
1616012; 1616083; 1616129; 1616171; 1614541; 1614606; 1614619; 1615244; 1791845; 2404227; 1616013; 1616084; 1616130;
1616189; 1614548; 1614607; 1614621; 1615246; 1791902; 1614674; 1616041; 1616085; 1616131; 1616190; 1614590; 1614608;
1614626; 1615247; 1791906; 1614684; 1616045; 1616088; 1616132; 1616191; 1614591; 1614609; 1614639; 1615248; 1791909;
1614688; 1616049.
Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє про те, що по цивільних
справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» до:
- Васильєва Тетяна Дмитріївна 21.09.2015 р. справа № 409/2371/15-ц
- Ласточкіна Валентина Павлівна 23.09.2015 р. справа № 409/2257/15-ц
- Пахоленко Михайло Миколайович 23.11.2015 р. справа № 409/3008/15-ц
- Клиновський Василь Григорович 21.09.2015 р. справа № 409/2404/15-ц
- Мартинов Олександр Володимирович 02.11.2015 р.справа №409/2268/15-ц
- Навроцька Любов Олександрівна 21.09.2015 р. справа № 409/2403/15-ц
- Корнієнко Віталій Віталійович 24.09.2015 р. справа № 409/1732/15-ц
- Залізняк Олена Віталіївна 02.11.2015 р. справа № 409/2270/15-ц
- Кулик Володимир Вікторович 24.09.2015 р. справа № 409/1726/15-ц
- Мінєєва Олена Анатоліївна 02.11.2015 р. справа № 409/2266/15-ц
- Коровiн Анатолiй Михайлович 29.11.2015 р. справа № 409/2991/15-ц
- Суворов Андрiй Володимирович 23.11.2015 р. справа № 409/3006/15-ц
- Пронський Валентин Вiкторович 30.11.2015 р. справа № 409/3084/15-ц
- Черкашенiнов Олександр Миколайович 23.11.2015 р. справа №409/3123/15-ц
- Хорошайло Людмила Євгенівна 21.09.2015 р. справа № 409/2449/15-ц
- Тихоненко Юлія Сергіївна 04.11.2015 р. справа № 409/2823/15-ц
- Гончаров Георгiй Володимирович 02.11.2015 р. справа № 409/2186/15-ц
- Живодров Олексiй Сергiйович 21.09.2015 р. справа № 409/2193/15-ц
- Хоружа Ольга Андріївна 21.09.2015 р. справа № 409/2191/15-ц
- Черненко Тетяна Михайлівна 23.09.2015 р. справа № 409/2199/15-ц
- Аркашева Тетяна Валентинівна 23.09.2015 р. справа № 409/2197/15-ц
- Коровін Ігор Михайлович 24.09.2015 р. справа № 409/2216/15-ц
- Синельник Олександр Олександрович 23.09.2015 р. справа № 409/2210/15-ц
- Скребцов Олег Миколайович 22.09.2015 р. справа № 409/2203/15-ц
- Поляков Дмитро Михайлович 23.09.2015 р. справа № 409/2206/15-ц
- Кобзіна Ганна Михайлівна 23.09.2015 р. справа № 409/2202/15-ц
- Чугунов Володимир Олександрович 02.11.2015 р. справа № 409/2312/15-ц
- Яценко Олег Маєвич 23.09.2015 р. справа № 409/2212/15-ц
- Дегтяренко Олександр Петрович 23.09.2015 р. справа № 409/2208/15-ц
- Ярликов Роман Валерiйович 23.12.2015 р. справа № 409/2868/15-ц
- Савел’єва-Талалаєва Тетяна Петрівна 24.09.2015 р. справа № 409/2364/15-ц
- Кляхіна Тамара Михайлівна 02.11.2015 р. справа № 409/2187/15-ц
- Погребенна Тетяна Миколаївна справа 02.11.2015 р. № 409/2325/15-ц
- Погрібний Григорій Олександрович 10.11.2015 р. справа № 409/2727/15-ц
- Михайличенко Андрій Анатолійович 09.12.2015 р. справа № 409/2153/15-ц
- Величко Євген Євгенійович справа 10.11.2015 р. справа № 409/2903/15-ц
- Єлістратенко Олексій Анатолійович 09.11.2015 р. справа № 409/2604/15-ц
- Школа Дмитро Сергійович 09.11.2015 р. справа № 409/2613/15-ц
- Слободенюк Наталiя Йосифiвна 04.11.2015 р. справа № 409/2668/15-ц
- Доманська Тетяна Миколаївна 10.11.2015 р. справа № 409/2896/15-ц
- Альошин Юрій Дмитрович 10.11.2015 р. справа № 409/2898/15-ц
- Тюленін Сергій Петрович 23.11.2015 р. справа № 409/3082/15-ц
- Пугач Олександр Олександрович 21.09.2015 р. справа № 409/2192/15-ц
- Курилов Віктор Володимирович 10.11.2015 р. справа № 409/2657/15-ц
- Нагорний Михайло Михайлович 26.12.2014 р. справа № 409/1218/14-ц
- Рябцев Ігор Сергійович 08.01.2015 р. справа № 409/1155/14-ц
- Тюльпіна Любов Миколаївна 10.11.2015 р. справа № 409/2254/15-ц
- Боковець Любов Олександрівна 24.09.2015 р. справа № 409/1731/15-ц
- Хорєв Дмитро Миколайович 11.11.2015 р. справа № 409/2188/15-ц
- Мануйленко Євген Олександрович 10.11.2015 р. справа № 409/2201/15-ц
про стягнення заборгованості судом були ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задоволені повністю або частково. Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення може бути переглянуто Білокуракинським районним судом Луганської обл. шляхом
подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти
днів з дня опублікування цього оголошення.

№
лот»

Найменування активу

Початкова ціна продажу
лота (з урахуванням
ПДВ), грн.

25

Нерухоме майно та рухоме майно за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41:
- нежитлова будівля, заг.пл. - 4285,7 кв.м.;
- рухоме майно (системи охоронної сигналізації, відеоспостереження,
комп’ютерна та офісна техніка, банківське обладнання, інше) в кількості 260 од.

122 196 195,60

Лот виставляється на продаж на перші торги. Детальна
інформація щодо лотів розміщена на сайті організатора
торгів https://sp-ust.in.ua.
Дата проведення аукціону: 27.05.2016 з 10:00 до
11:00.
Місце проведення аукціону (електронних торгів):
https://sp-ust.in.ua
Прийом заяв на участь в аукціоні (реєстрація учасників) проводиться на веб-сайті Організатора:
https://sp-ust.in.ua починаючи з дня публікації цього
повідомлення.
Кінцевий термін прийняття заявок на участь у відкритих торгах (аукціоні) та сплати гарантійних внесків
23.05.16 р. до 17:00, в електронному та документарному
вигляді.
Умови продажу:
1. Відкриті торги (аукціон) проводяться відповідно до
Правил проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу майна неплатоспроможних банків.
2. Кожен учасник, який реєструється на відкриті торги,
приймає правила проведення відкритих торгів на ТОВ
«СП Юстиція» та зобов’язується у разі визнання його переможцем сплатити винагороду за проведення відкритих

Апеляційний суд Дніпропетровської обл. сповіщає ТОВ
«Пігмаліон» (код 33523411) про слухання справи за їх
участю як відповідача за апеляційною скаргою Бенідзе О.І.
на рішення Заводського райсуду м. Дніпродзержинська від
15.01.2016 року (про розірвання договору, стягнення коштів), призначене розглядом 08.06.2016 року на 12.00 год.
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13. У разі
неявки справа буде розглянута у його відсутність.
Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання як відповідачів Фірсюк Романа
Миколайовича та Фірсюк Ганну Володимирівну (92014, Луганська обл., Лутугинський район, с. Біле, вул. Шкільна, б.
26, кв. 1) по цивільній справі № 409/337/16-ц за позовом
ТОВ «Порше Мобіліті» про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 04.05.2016 року (резервна
дата 06.05.2016 р.) о 13.00 годині в залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Суддя Третяк О.Г.
Старобільський районий суд Луганської області викликає
Трофімчук Юлію Сергіївну, яка мешкає за адресою: Луганська
обл., Антрацитівський район, смт Фащівка, вул. Моздок II,
кв. 41, як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№ 2/431/354/16р. за позовом Трофімчук Станіслава Олександровича про розірвання шлюбу, що відбудеться 12 травня 2016
року о 08 годині 55 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Пролітарська, 38а.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.М. Сергєєв
Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання
Андрущенка Максима Олексійовича, Ліварчука Івана Вікторовича як
відповідачів по цивільній справі № 2/756/3217/16 (756/4484/16-ц) за
позовом Гороховського Костянтина Миколайовича до Андрущенка
Максима Олексійовича, Ліварчука Івана Вікторовича, 3-ті особи: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кравченко
Ірина Сергіївна, Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Кударенко Віра Миколаївна, про визнання недійсними договорів купівлі-продажу квартири, витребування квартири з чужого
незаконного володіння, скасування державної реєстрації.
Судове засідання відбудеться 17 травня 2016 р. о 09.30 годині в
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою:
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя О.Ю. Максименко
Чуднівський районний суд Житомирської області викликає як відповідача Гришка Юрія Павловича у цивільній справі №294/1654/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства
«УкрСиббанк» до Гришко Олени Василівни,
Гришка Юрія Павловича, Мельнік Галини Михайлівни та Мельніка Василя Петровича про стягнення заборгованості за кредитним договором у
судове засідання, яке відбудеться 25 травня 2016
року о 10.30 год. у приміщенні Чуднівського районного суду Житомирської області (Житомирська
область, м. Чуднів, вул. Соборна, 3). У разі неявки
без поважних причин у судове засідання або неповідомлення про причини неявки, справу буде
розглянуто за відсутності відповідача.

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» оголошує відкриті торги (аукціон) з продажу активів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»,
який проводитиметься на електронному торговому майданчику Товариства з обмеженою
відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮСТИЦІЯ» (https://sp-ust.in.ua)

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача Страхову компанію «Україна» по цивільній справі № 2/756/2302/16 за
позовом Бащенко Олени Сергіївни до Страхової компанії «Україна», Ємця Миколи Миколайовича
про
стягнення
страхового
відшкодування за договором обов’язкового
страхування, розгляд якої призначено
18.05.2016 р. о 09.30 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є,
каб. №27, суддя Богдан О.О. У разі неявки,
справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя Лесько М. О.
Суддя О. О. Богдан

Суддя Д.Г. Камбулов

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає в судове засідання на 4 травня
2016 року о 09 год. 30 хв. як відповідача Священка Володимира Олександровича по цивільній справі №515/525/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Священка Володимира Олександровича про стягнення
заборгованості.
Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари, Одеська область, 68100.
У разі неявки відповідача в судове засідання
розгляд справи відбудеться за його відсутності.
Суддя Сивоконь Т. І.

торгів (аукціону) згідно з протоколом та інформацією на
сайті: https://sp-ust.in.ua.
3. Реєстраційний внесок – 500,00 грн., гарантійний внесок – 10% від початкової ціни продажу лота.
4. Реєстраційний та гарантійний внески для участі у відкритих торгах (аукціоні) вносяться на поточний рахунок
ТОВ «СП ЮСТИЦІЯ», код ЄДРПОУ 39032967, відкритий
в АТ «Райффайзен Банк Аваль», р/р № 26008431152,
МФО 380805.
5. Крок аукціону – 1% від стартової ціни лота.
6. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
7. Усі витрати, пов’язані з реєстрацією договору купівліпродажу, покладаються на покупця - переможця аукціону.
Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів,
з 10.00 до 16.00 за їх місцезнаходженням, попередньо
зателефонувавши за телефоном (044) 206-29-19,
(044) 206-29-75.
Організатор аукціону:ТОВ «СП ЮСТИЦІЯ», 02094,
м. Київ, вул. Миколи Лебедєва, 6, тел. (044) 337-01-89,
працює щоденно, крім вихідних та святкових, з 10.00 год.
до 17.00 год.

Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська викликає відповідача Федорова Володимира Миколайовича, єдиним відомим суду місцем мешкання якого є: кв. № 47 у б. № 2
по вулиці ім. Комбрига Петрова у м. Дніпропетровську, у судове засідання по цивільній справі
№ 200/15062/13-ц за позовом Косенка Олександра Анатолійовича до Бабушкінського ВДВС
Дніпропетровського МУЮ, Федорова Володимира Миколайовича, ТОВ «Торговий дім «Укрспецреалізація», Косенко Лесі Григорівни та Забеліної Алли Вікторівни, треті особи - Приватний нотаріус Терещенко Ніна Сергіївна, Реєстраційна служба Дніпропетровського МУЮ
та КП «ДМБТІ» Дніпропетровської обласної ради, про визнання недійсними торгів, скасування
протоколу, визнання недійсним та скасування акта державного виконавця, визнання недійним свідоцтва про право власності, витребування майна із чужого незаконного володіння та
визнання права власності.
Судове засідання відбудеться 26 травня 2016 року о 14 годині 00 хвилин у залі суду за
адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 57, каб. 303.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя І. Ю. Литвиненко
Ічнянський районний суд Чернігівської області викликає Анісімову Ніну Миколаївну
(останнє відоме місце проживання: Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вул. Ялтинська, 1, кв. 89) як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом
Тюткало Ганни Павлівни до Анісімової Ніни Миколаївни та Парафіївської селищної ради
Ічнянського району Чернігівської області про визнання права власності на 1/2 частину
спадкового майна шляхом його перерозподілу та визнання недійсними державних актів
на права власності на земельні ділянки.
Судове засідання відбудеться о 14 год. 00 хв. 12 травня 2016 року в приміщенні Ічнянського районного суду Чернігівської області за адресою: 16700, Чернігівська область, м. Ічня, вул. Г. Коваля, 10.
Запропонувати відповідачу подати в суд до 11 травня 2016 року на підтвердження
заперечень всі раніше не подані докази.
В разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин суд вирішує
справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя В. М. Овчарик
Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідачів Голубницького Сергія Германовича та Смалія Олександра Володимировича по цивільній справі № 2/756/2604/16 за позовом Доріана Брента Фойла до
Голубницького Сергія Германовича, Смалія Олександра Володимировича,
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондовий Світ» про спростування недостовірної інформації, захист честі, гідності та ділової репутації,
розгляд якої призначено 31.05.2016 о 14.00 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 27, суддя Богдан О.О.
У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності відповідачів.

Суддя O.O. Богдан

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за позовом Публічного
акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Морозова Андрія Федоровича, Морозової Галини Олександрівни про стягнення заборгованості.
Відповідачі по справі Морозов Андрій Федорович, Морозова Галина
Олександрівна викликаються на 10 травня 2016 року о 16.30 годині до
Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в розгляді справи по суті.
Суддя Щербіна А. В.
Лебединський районний суд Сумської області, що знаходиться за адресою: м. Лебедин,
вул. Петропавлівська, 2, каб. № 34, запрошує
в судове засідання на 09 год. 00 хв. 4 травня
2016 року відповідача Сахно Ірину Григорівну
в справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Сахно I.Г. про стягнення заборгованості. У разі
неявки відповідача без поважних причин,
справа буде розглянута в її відсутність за наявними в ній матеріалами.
Суддя Чхайло О. В.

Втрачений судновий квиток на ім’я
Пшеничного
І.Ю.,
човен «Калибри № УЗВ
1201К» — 2004 р.в.,
мотор «Ямаха 15 л.с
№MS00562» - 1989
р.в.,
вважати
недійсним.

Ленінський районний суд м. Харкова викликає Дерев’янко Ольгу Сергіївну,
07.01.1988 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої: м. Харків, вул. Єлізарова,
6, кв. 4, як відповідача по цивільній справі №642/9931/15-ц за позовом Дерев’янко Ірини Олександрівни до Дерев’янко Ольги Сергіївни, третя особа приватний нотаріус ХМНО Гібадулова Лариса Августинівна про визнання права
власності в порядку спадкування за законом. Судове засідання призначене на
11 травня 2016 р. о 09.30 у приміщенні суду за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 20, каб. 10. У разі вашої неявки на судове засідання, неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто заочно за відсутності
відповідача.

Повідомлення ТОВ «ТриМоб»
Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб» з 01.05.2016 вносить зміни до тарифних планів «Інтернет М» та «Інтернет L» для абонентів контрактної
форми обслуговування.
Із детальною інформацією про внесені зміни можна ознайомитись
в місцях продажу послуг ТОВ «ТриМоб» або на сайті www.3mob.ua.
Отримати інформацію можна також за телефоном Контакт-центру
0-800-50-11-88.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Алферову
Аліну Віталіївну, останнє відоме місце реєстрації якої: м. Київ, вул. Луценка
Дмитра, 10, кв. 21, в судове засідання на 10.05.2016 року о 14 год. 40 хв. на
розгляд цивільної справи за позовом Чеха Сергія Михайловича до Алферової Аліни Віталіївни, третя особа: Обслуговуючий кооператив «ХАУЗ
МЕНЕДЖМЕНТ» про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири, яке
відбудеться в приміщенні суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, кабінет № 27.
Наслідки неявки в судове засідання передбачені статтями 169, 170 ЦПК
України.

Суддя Н.В. Антонова

Суддя О.П. Грінчук

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа №761/39148/15-ц за позовом Буйденко Таміли Петрівни до Некрасова Юрія Олексійовича, Некрасова Євгенія Юрійовича про визнання
договору недійсним та визнання права власності на частину земельної ділянки.
Розгляд зазначеної справи призначено на 16.05.2016 р. о 09.20 год. у Шевченківському районному суді м. Києва. Шевченківський районний суд міста
Києва викликає Некрасова Євгенія Юрійовича (останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Нагірна, 29-А) як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки справа буде розглядатися за наявними в ній доказами.

Святошинський райсуд м. Києва повідомляє Грицая Олександра Ві-

Апеляційний суд Одеської області викликає в судове засідання як
відповідачів: Тагієва Леоніда Аксерамовича, Приватне підприємство
«Кристал» за позовом ТОВ «Вердикт Фінанс» до Тагієва Леоніда Аксерамовича, ПП «Кристал» про стягнення заборгованості та звернення
стягнення на заставу. Судове засідання відбудеться 25 травня 2016
року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Апеляційного суду Одеської області
за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 24а. У разі неявки Тагієва Л.А. та
ПП «Кристал», судове засідання буде проведене у їхню відсутність.
Суддя Р. Д. Громік

Суддя В. М. Маліновська

талійовича, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Перемоги,
114/2, кв. 89, що 14 квітня 2016 року суддею Лук’яненко Л.М. було винесено заочне рішення, яким позов Топольняк Євгенії Володимирівни
до Грицая Олександра Віталійовича про розірвання шлюбу - ЗАДОВОЛЕНО.
Суддя Лук’яненко Л. М.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Вінницький міський суд Вінницької області викликає Твердохліба Володимира Миколайовича,
24.07.1984 р.н., у судове засідання, яке відбудеться
04.05.2016 року о 16.30 год. за адресою: м. Вінниця,
вул. Грушевського, 17 (зал № 6), як відповідача у цивільній справі № 127/5546/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Твердохліба Володимира Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором. У випадку неявки відповідача у
судове засідання, справу буде розглянуто за його
відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя Іщук Т.П.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає Романова Миколу Миколайовича, 13.05.1956
р.н., у судове засідання, яке відбудеться 10.05.2016
року о 10.00 год. за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17 (зал № 6), як відповідача у цивільній
справі № 127/6862/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Романова Миколи Миколайовича про
стягнення заборгованості. У випадку неявки відповідача у судове засідання, справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя Іщук Т.П.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Піддубного Віктора Олександровича,
25.01.1959 р.н., в судове засідання, яке призначене
о 15 годині 00 хвилин 15 травня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/419/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Піддубного
Віктора Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю.М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Чирика Дмитра Івановича, 15.07.1971 р.н.,
в судове засідання, яке призначене о 14 годині 45
хвилин 15 травня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/420/16-ц за позовом ПАТ Комерційний
банк «Приват Банк» до Чирика Дмитра Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26-а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.
Суддя Горбачов Ю.М.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області
викликає у судове засідання Дейко Ігоря Вікторовича, 25.12.1985 р.н., як відповідача по цивільній
справі за позовом Дейко Олени Олегівни до Дейко
Ігоря Вікторовича про збільшення розміру аліментів
на утримання неповнолітньої дитини та на утримання дружини до досягнення дитиною трьох років,
визначення аліментів у твердій грошовій сумі, розгляд якої відбудеться 13 травня 2016 року о 09.00
годині в приміщенні суду за адресою: м. Охтирка
Сумської області, вул. Незалежності, 7.
Суддя А.В. Новак
Суддя Н.Б. Плотникова

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Грачову Наталію Миколаївну, 13.12.1949
р.н., в судове засідання, яке призначене о 15 годині
30 хвилин 15 травня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/394/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Грачової Наталії
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району
Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю.М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Латиша Василя Миколайовича, 18.06.1959
р.н., в судове засідання, яке призначене о 15 годині
15 хвилин 15 травня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/396/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Латиша Василя
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю.М.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м.
Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «УкрСиббанк»
до Мірза Олександра Євгеновича, Мірза Оксани Геннадіївни
про стягнення заборгованості. Відповідачі по справі Мірза
Олександр Євгенович (зареєстрований за адресою: 83044,
м. Донецьк, вул. Комуністична, 9/24), Мірза Оксана Геннадіївна (зареєстрована за адресою: 83008, м. Донецьк, вул.
Сушкіна, 10) викликаються на 19 травня 2016 року о 13.30
год. до суду, каб. № 8, 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.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача по справі № 408/125/16-ц
(2/408/500/16) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Безотосного Сергія Петровича (24.03.1976 р.н., м. Ровеньки Луганської області) та Савченко Тетяни Олексіївни про
звернення стягнення на предмет застави.
Судове засідання відбудеться 26.05.2016 року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Оганяна Сероба Ашотовича, Ільютчик Анастасію Миколаївну
як відповідачів по цивільній справі № 2/756/2412/16 за
позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до Оганяна Сероба Ашотовича, Ільютчик Анастасії Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором
у судове засідання на 21 липня 2016 р. об 11.00 год.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,
суддя Луценко О.М.
У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки в судове засідання, справа буде розглянута за
вашої відсутності за наявними у справі доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя С.С. Бабенко

Суддя Є.О.Соболєв

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Обрізанова Івана Михайловича по цивільній
справі за позовом Приватного акціонерного товариства
«Просто-страхування» до Обрізанова Івана Михайловича
про відшкодування шкоди в порядку регресу.
Остання відома адреса місцезнаходження відповідача
Обрізанова Івана Михайловича: вул. Кустанайська, 9,
кім. 104, м. Київ.
Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за
адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд.
14-а, каб. № 15 – 16 серпня 2016 року о 15 год. 00 хв.
В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без участі відповідача.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Синько Сергія Олександровича, останнє відоме місце реєстрації та проживання якого відоме
за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 3Г, в/ч,
як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 725/1054/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Синько Сергія Олександровича про
стягнення заборгованості. Справа призначена о 10
год. 00 хв. 06 травня 2016 року за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. 7.
У разі вашої неявки в судове засідання, справу
буде розглянуто без вашої участі.
Суддя Пікалова Н.М.
Суддя О.І. Галичанський

Тростянецький районний суд Сумської області викликає як відповідача Мірошніченка Іллю Петровича,
13.11.1982 р.н., в судові засідання у цивільній справі
№ 588/348/16-ц провадження № 2/588/227/16 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Мірошніченка Іллі
Петровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, які відбудуться о 09 год. 00 хв. 05
травня 2016 року, о 09 год. 00 хв. 12 травня 2016
року в приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя О.М. Луценко
Суддя М.В. Щербаченко

Володарський районний суд Київської області викликає Курило Миколу Васильовича, який зареєстрований: вул. Лісова, 65, с. Зрайки Володарського
району Київської області, Шабліну Олену Віталіївну,
яка проживає в м. Київ, б-р Л. Українки, 19, кв. 7,
Ящук Дар’ю Іванівну, яка проживає: м. Київ, б-р
Ів. Лепсе, 21, кв. 65, як відповідачів на 05.05.2016
року о 16.00 год. на розгляд цивільної справи
№ 2/364/103/16 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Курило Миколи Васильовича, Шабліної Олени Віталіївни, Ящук Дар’ї Іванівни про стягнення заборгованості.
Суддя Г.Л. Моргун

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області викликає в судове засідання Микитюка Михайла Михайловича, 09.10.1960 року народження,
останнє відоме місце реєстрації: с. Микуличин, вул.
Рівня, 17, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, як відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Микитюка М.М. про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 10 травня 2016 року о 09 год. в приміщенні Яремчанського міського суду за адресою:
м. Яремче, вул. Довбуша, 32, Івано-Франківської області.
Голова суду Ю.І. Марчак

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Бондаренко Аллу Володимирівну про те, що 17
травня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 03037,
м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 20, відбудеться
судове засідання в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Бондаренко Алли Володимирівни,
як відповідача про стягнення заборгованості.
При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки
в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.
Суддя Л.В. Шевченко

Придніпровський районний суд м. Черкаси викликає Вусик Олену Петрівну як відповідача по цивільній
справі № 711/3158/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до неї про стягнення заборгованості за кредитним договором в судове засідання, що
відбудеться 05 травня 2016 р. о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя, буд. 316,
м. Черкаси.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд
може розглянути справу без вашої участі відповідно
до ст.169 ЦПК України.
Суддя С.О. Дунаєв

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» до
Цибенка Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості.
Суд викликає як відповідача Цибенка Сергія Вікторовича в судове засідання, яке відбудеться 10.05.16 року
о 10.30 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С.І., тел.
(код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає на 09.30 год. 17.05.2016 р. як відповідача
Бєлова Юрія Петровича по цивільній справі
№ 515/464/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Бєлова Юрія Петровича про стягнення заборгованості.
Суд пропонує Бєлову Юрію Петровичу подати
письмові пояснення та всі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини його неявки неповажною, справа
може бути розглянута за його відсутності.
Суддя Гірник Т.А.
Суддя Семенюк Л.А.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає на 09.00 год. 13.05.2016 р. як відповідача
Деменюка Ігоря Павловича по цивільній справі
№ 515/441/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Деменюка Ігоря Павловича про стягнення заборгованості.
Суд пропонує Деменюку Ігорю Павловичу подати
письмові пояснення та всі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини його неявки неповажною, справа
може бути розглянута за його відсутності.
Суддя Семенюк Л.А.

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Торшина Романа Олександровича, який мешкає: Луганська область, м. Антрацит, смт Щотове, вул.
Леваневського, буд. 2, як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 431/108/16-ц провадження
№ 2/431/130/16 за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Торшина
P.O., Савченко Т.О. про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 29.04.2016 р. о 08.30 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.
У разі неявки у судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 19.05.2016 року о 13 год. 30 хв. буде розглядатись цивільна справа за позовом Степанової
А.В. до Степанова С.М. про розірвання шлюбу.
Степанов Сергій Миколайович, останнє відоме
місце проживання: м. Донецьк, вул. 230-ї стрілкової
дивізії, буд. 12, кв. 97, викликається в судове засідання як відповідач. У випадку неявки в судове засідання позов буде розглянуто у його відсутність на
підставі матеріалів справи.
Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31,
каб. 308.
Суддя О.В. Парій
Суддя Н.Г. Притула

Комсомольський міський суд Полтавської області викликає Шалєсну Лілію Іванівну (останнє відоме місце проживання: Полтавська область, місто Комсомольськ,
провулок Молодіжний, будинок № 4, квартира № 5) як відповідача в судове засідання у цивільній справі за позовом
Органу опіки та піклування виконавчого комітету Комсомольської міської ради Полтавської області в інтересах малолітньої дитини Шалєсного Сергія Олександровича до
Шалєсної Лілії Іванівни, третя особа: Шалєсний Михайло
Олександрович про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Судове засідання відбудеться 23 травня
2016 року о 13 год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою:
Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Гірників, 17. У
разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Биюк’ян
Оксани Вартанівни про стягнення заборгованості. Відповідачка Биюк’ян О.В. викликається на 24 травня 2016
року о 09.00 годині до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Прилуцьким міськрайонним судом викликається
до суду:
- Ситченко Вячеслав Володимирович (останнє відоме місце проживання: 17510, Чернігівська обл., м.
Прилуки, вул. Фізкультурника, буд. 20, кв. 1) о 08 годині 10 хвилин 11.05.2016 р. для участі у розгляді
справи № 742/909/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Суддя Коваленко А.В.
Апеляційний суд Львівської області викликає в судове
засідання Рустамова Донійорбека Бахромжона як відповідача для участі у розгляді цивільної справи за апеляційною
скаргою Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» на заочне рішення Франківського районного суду м. Львова від 17 грудня 2015 року у справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Рустамова Донійорбека Бахромжона про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 16 травня 2016 року о 09
год. 15 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7. Дане
оголошення вважати належним повідомленням.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№ 310/63/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Азізова Рената Інфатовича, Савченко Тетяни Олексіївни про звернення стягнення на
предмет застави. Судовий розгляд справи призначено
на 12 травня 2016 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька
область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409.
Суддя Парій О.В., тел. (код 06153) 4-70-63.
Суд викликає Азізова Рената Інфатовича як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

Димитровський міський суд Донецької області (м.
Димитров, Донецька область, вул. Артема, буд. 73)
викликає Смоланову Валентину Ігорівну на 05 травня
2016 року об 11.00 год. як відповідача у цивільній
справі № 2-п/226/2/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Смоланова
Дмитра Сергійовича, Смоланової Валентини Ігорівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У разі вашої неявки у судове засідання справа
буде розглянута у вашу відсутність на підставі наявних у справі доказів.
Суддя Ж.Є. Редько

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 02.02.2016 року розглянуто цивільну справу № 409/712/15-ц за позовом Державної
іпотечної установи до Воробей (Дюс) Юлії Вікторівни
про стягнення заборгованості за договором про іпотечний кредит, пені та інфляційних витрат та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги
задоволено в повному обсязі.
Суддя Полєно B.C.

Суддя С.І. Ревуцький

Суддя І.В. Кудрявцев

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя (суддя
Апаллонова Ю.В.) викликає в судове засідання (провадження
№ 335/8559/15-к, 1-кп/335/61/2016) обвинуваченого Сербу
Володимира Івановича, 08.01.1960 року народження, останнє
відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв.
19 по кримінальному провадженню № 42014080000000272
за обвинуваченням Серби Володимира Івановича у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365
КК України, яке відбудеться 29.04.2016 року о 09.00 год. та
13.05.2016 року о 14.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Перемоги, 51, зал судових засідань № 1.
З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним чином ознаСуддя О.В. Солоха йомленим з її змістом.

Викликається Мазур Леонід Жанович, 30.04.1961 року
народження, адреса реєстрації: АР Крим, м. Сімферополь,
вул. Курцовська, буд. 1, кв. 1, в судове засідання на 04
травня 2016 року на 09.15 годину, яке відбудеться у приміщенні Шосткинського міськрайонного суду за адресою:
м. Шостка, вул. К. Маркса, буд. 63, у цивільній справі
№ 589/5397/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Скрипки Віктора Петровича, Мазура Леоніда Жановича про звернення стягнення на
предмет застави.
У разі неявки відповідача, судове засідання буде проводитись за його відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає відповідачів: представника Лутугинської міської ради, м. Лутугине, вул. Крупської, 15; Кукулевську
Раїсу Пилипівну, м. Луганськ, вул. Радянська, 52/107, в
судове засідання по цивільній справі № 409/262/16-ц за
позовом Цурканюк Володимира Івановича про визнання
права власності на спадкове майно, що відбудеться
18.05.2016 року о 09 год. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.
Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

Суддя О.В. Прачук

Суддя В.Г. Скворцова

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ПОГОДА НА ЗАвТрА
Фото з сайту iihf.com

фОТОфАКТ
ЗОЛОТА ШАЙБА. Чемпіонат світу з
хокею в Дивізіоні ІВ завершився в неділю
перемогою національної збірної України.
Завершальний ігровий день наша команда розпочала з вольової перемоги
над збірною Великобританії, а потім очікувала на результат матчу Литва — Хорватія. Невдача литовців, яким ми раніше
програли очний поєдинок, дала змогу
українській збірній здобути золоті нагороди, британцям — срібні, а литовцям —
бронзові. Голкіпера нашої команди Едуарда Захарченка одностайно визнано
найкращим воротарем чемпіонату. Найкращим захисником став британець Бен
О’Коннор, а приз найкращому нападнику дістався хорватові Борні Рендулічу.
Та головне — ця перемога дала змогу
підопічним Олександра Савицького пробитися до Дивізіону ІА, де команда виступить наступного сезону.

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 27 КВІТНЯ

«Динамо» — п’ятнадцятиразовий
чемпіон України!
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Кияни стверджують, що це не розслабить
Фото Oлександра ЛЕПЕТУХИ

їх у принциповій дуелі з «Шахтарем»
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
авдяки домашній перемозі
над полтавською «Ворсклою» київське «Динамо» за
три тури до фінішу національної першості забезпечило
собі чемпіонство, захистивши
титул, здобутий торік. І хоча
формально кияни стануть недосяжними для суперника,
лише коли їм зарахують три
очки за гру проти запорізького «Металурга», у неділю
футболісти столичного клубу
вже приймали вітання.
Дострокове завершення інтриги в елітному дивізіоні
стало можливим завдяки сенсаційній нічиї донецького
«Шахтаря» із «Чорноморцем» в Одесі. Один з аутсайдерів сезону, поступаючись
«гірникам» вже у дебюті зустрічі, зумів видряпати рятівне очко, аби наступного сезону бути серед учасників чемпіонату Прем’єр-ліги. На забитий м’яч Бернарда «моряки» відповіли результативним стандартом у другому
таймі, який реалізував Владислав Калитвинцев.
Поділивши очки з «Чорноморцем», «Шахтар» подарував «Динамо» чудову можливість здобути золоті нагороди
чемпіонату в останньому домашньому матчі киян у цьому
сезоні, хоча суперник у «білоблакитних» був серйозний та
непоступливий — полтавська
«Ворскла», яка змагається за
путівку до Ліги Європи. За
підтримки трибун «Олімпійського» динамівці вразили ворота команди гостей наприкінці першого тайму. Чи не
єдину реальну нагоду відзначитися реалізував на 35-й
хвилині Жуніор Мораєс, якому асистував Андрій Ярмоленко.
Найреальніший шанс зрівняти рахунок «Ворскла» не
використала на 87-й хвилині,

З

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

Нiч
+3 +8
+1 +6
+3 +8
+4 +9
+2 +7
+2 +7
+2 +7
+2 +7
+2 +7
+2 +7
+2 +7
+2 +7
+1 +6

День
+14 +19
+12 +17
+13 +18
+14 +19
+15 +20
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19

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

Нiч
+3 +8
+4 +9
+4 +9
+6 +11
+5 +10
+5 +10
+6 +11
+6 +11
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+4 +6

День
+14 +19
+13 +18
+13 +18
+14 +19
+13 +18
+13 +18
+12 +17
+12 +17
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +19
+14 +16

Укргiдрометцентр

У Запоріжжі
з’явилася козацька
бібліотека
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

ТАБЛО «УК»
На матч у Львові динамівці вийдуть як чемпіони

коли Чеснаков розстрілював
ворота Шовковського в оточенні захисників, однак м’яч
пройшов над поперечиною.
Найбільше друге чемпіонство поспіль та ще й за три
тури до фінішу, на думку головного тренера «Динамо»

Сергія Реброва, заслужили
уболівальники киян. І важливо, що команда здобула чемпіонство саме в домашньому
матчі, а отже, на очах у своїх
відданих прихильників. Наставник динамівців висловив
упевненість, що його підопічні

НАСТУПНИЙ СЕЗОН

Мінус чотири, плюс два…
22 квітня відбулося засідання Комітету ФФУ з атестації футбольних клубів, на якому відмовили у видачі ліцензій на сезон
2016/2017 «Металісту» і «Говерлі». Про це повідомив член виконкому ФФУ Артем Франков.
«Рішення щодо харків’ян ухвалили автоматично, з огляду на
те, що представники клубу просто не з’явилися на засідання.
А ось представники «Говерли» були і намагалися щось розповідати. Мовляв, ми укладемо з гравцями договори про реструктуризацію нашої заборгованості перед ними і все погасимо,
але тільки після того, як нас атестують», — сказав він.
У понеділок обидва клуби отримали офіційне рішення, від
якого у них є 10 днів для підготовки та подачі апеляції. Не отримали ліцензії на наступний сезон також запорізький «Металург» і «Волинь». Утім, з ними все зрозуміло — «Металург» як
клуб уже не існує, а «Волинь», яка неодноразово заявляла, що
залишає УПЛ, навіть не подавала документи на атестацію.
Таким чином, якщо топ-дивізіон залишать одразу чотири
представники, шанс підвищитися в класі отримають дві команди з Першої ліги, повідомляє Чемпіон.

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

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

Прем’єр-ліга. 23-й тур
Карпати —Говерла — 3:0
Голи: Мірошниченко (36), Гуцуляк
(48), Бланко-Лещук (75)
Сталь — Металіст — 0:0
Чорноморець — Шахтар — 1:1
Голи: Бернард (10) —
Калитвинцев (56)
Зоря — Волинь — 1:1
Голи: Пауліньо (71) —
Діденко (31)
Олександрія — Дніпро — 0:4
Голи: Піко (50), Ротань (78),
Руїс (88), Гама (90+2)
Динамо — Ворскла — 1:0
Гол: Мораєс (35)
Турнірне становище лідерів:
1.Динамо — 64; 2. Шахтар — 57;
3. Дніпро — 46; 4. Зоря — 42; 5.
Ворскла — 36; 6. ФК «Олександрія» — 31; 7. Карпати — 27…

будуть максимально мотивовані на матч 1 травня.
«Будь-яка зустріч із «Шахтарем» — принципова. Впевнений, що хлопці чекають цієї
гри, а реванш або не реванш...
До такого суперника потрібно
підходити з холодною головою», — наголосив Сергій
Ребров. На його думку, не
варто кричати на всіх усюдах
про те, що у країні ослаблений чемпіонат, а сприяти його посиленню, додатково працювати над мотивацією.

СПАДЩИНА. З ініціативи обласної координаційної ради козацтва в місті презентували першу в Україні козацьку бібліотеку, до якої увійшло понад 500 книжок з історії, культури та української літературної класики. Останнім часом до лав запорозького козацтва приходять дедалі більше учасників АТО, молоді, студентів. Всі вони прагнуть дізнатися про героїчні здобутки наших пращурів, відшукати своє коріння. Тож у першій козацькій бібліотеці зібрано багато унікальних рідкісних видань,
які відображають різні етапи соціокультурної еволюції українського народу — від Київської Русі до сучасності. Окремо висвітлюється доба Литовсько-Руської держави XIV–XVI ст., протистояння з монголо-татарами та їхнім союзником Московським
царством. Розділ присвячено видатним гетьманам та отаманам
— Петру Конашевичу Сагайдачному, Дмитрові Байді-Вишневецькому, Богданові Хмельницькому, Іванові Сірку, Петрові
Калнишевському, Пилипові Орлику. Значну увагу приділено побуту та звичаям козаків.
Не забули організатори й про найдраматичніше в українській
історії XX століття із національно-визвольною революцією 19171921 років, більшовицьким терором, голодоморами, Другою світовою війною, українським повстанським рухом, боротьбою за
незалежність. Нову трагічну та водночас героїчну сторінку до
бойового шляху козацтва вписали Революція гідності та АТО.
До привітань приєдналися єпископ Запорізький та Мелітопольський УПЦ КП Фотій, народний депутат України Ігор Артюшенко, отаман козацького війська низового «Запорозька Січ»
Костянтин Рижов, колеги з обласної універсальної наукової бібліотеки. Президент Міжнародної федерації «Спас» Олександр
Притула пообіцяв зібрати літературу для окремого розділу «Національні бойові мистецтва». Велику підтримку в реалізації проекту надали народні депутати України Юрій та Ірина Луценки,
Запорізька єпархія УПЦ КП та книжкові супермаркети обласного центру.
— Друковане слово — це міцний духовний стрижень, який
дає змогу нашим захисникам у найтяжчі хвилини вистояти під
вогнем ворога, — коментує подію радник голови Запорізької
ОДА Олександр Зубченко, — бо лише освічена, начитана нація
може гідно розвиватися в сучасному, високотехнологічному світі, зберігати культурну самобутність та впевнено рухатися до
європейської спільноти.
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