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Браво, Джамало!ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

Захистять 
не лише субсидіями

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ. Дії українського уряду спрямовано 
на те, щоб захистити населення не лише субсидіями на сплату 
за житлово-комунальні послуги, а й запровадженням енерго-
ефективних заходів. Про це заявив міністр регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального господарства 
Геннадій Зубко, повідомляє прес-служба віце-прем’єра. 

«Протягом 2015 року держава продемонструвала змогу під-
тримувати ту категорію громадян, яка потребує допомоги у 
сплаті за житлово-комунальні послуги, шляхом надання субси-
дій», — зазначив Геннадій Зубко. За його словами, фактично 
кожна людина, яка звернулася по субсидію торік, не заплати-
ла за житлово-комунальні послуги більше, ніж у 2014 та 2013 
роках. Але завдання держави полягає не лише у наданні суб-
сидій, а й у тому, щоб заохочувати інші категорії населення до 
економії. «Ті громадяни, які сплачують комунальні рахунки в 
повному обсязі, також повинні бути захищені державою», — 
вважає віце-прем’єр, наголосивши, що таким захистом має 
стати впровадження енергоефективних заходів. 

ЦИФРА ДНЯ

8,923 млрд м3

становлять запаси блакитного палива 
у вітчизняних підземних сховищах газу, 

за даними оператора ГТС компанії 
«Укртрансгаз» 

«Немає 
завдань, які ми не могли б 

вирішити. Ми наведемо 
порядок у всіх сферах 

держуправління. 
Нам потрібні оптимізм, 

віра і важка робота, 
якої ми не боїмося».

АКТУАЛЬНО

Допоки наші діти 
у школах і дитсадках 
харчуватимуться 
за принципом 
«аби дешевше»?

Як чергове підвищення 
прожиткового мінімуму 
для непрацездатних осіб 
відобразилося на інших 
видах виплат

Прем’єр-міністр про операційний план реформ, роботу 
над яким уряд планує завершити впродовж тижня
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Як поставити на ноги бійців після поранення?
«ДОПОМОЖИ СОБІ САМ». Учасник АТО Сергій Куршаков створив реабілітаційний центр, 
де безкоштовну допомогу отримали вже понад 650 осіб

Наталія БІЛОВИЦЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

Колишній командир взводу 40-
го батальйону територіаль-

ної оборони ЗСУ («Кривбас») лей-
тенант Сергій Куршаков — осо-
бистість майже легендарна. Йому 

телефонують із різних куточків 
України, цікавляться досвідом ре-
абілітації учасників АТО. І Сергіє-
ві Володимировичу та його поміч-
никам є що розказати: вже майже 
рік у Дніпропетровську діє ство-
рений ним реабілітаційний центр 
і благодійна організація «Допомо-

жи собі сам», де безкоштовну до-
помогу отримали вже понад 650 
бійців та члени їхніх родин.

Але перед тим і самому за-
сновникові центру довелося по-
долати нелегкий шлях. Навесні 
2014-го, залишивши бізнес, Сер-
гій Куршаков записався в добро-

вольчий батальйон у перших ла-
вах і на початку червня вже за-
хищав Україну на Донеччині. У 
ніч на 3 липня відбувся його пер-
ший бій із терористами, які напа-
ли на український блокпост. Ко-
ли в наших бійців полетіла грана-
та, Сергій закрив їх собою…

Потім були лікарі, гелікоп-
тер, знову лікарі — Дніпропе-
тровської обласної клінічної 
лікарні ім. І. Мечникова, клі-
ніки в Ізраїлі (лікування 
там оплатив один із то-
дішніх керівників Дні-
пропетровської ОДА). 6

ГАРЯчА ТеМА

3
ПеРеМОГА. Наша талановита співачка змусила світ почути, 
що ми хочемо будувати іншу Україну 
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ЗАКОН УКРАЇНи

про внесення змін до земельного кодексу
україни щодо проведення земельних торгів

Верховна Рада України постановлЯє:
I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України,

2002 р., № 3-4, ст. 27) такі зміни:
1. У статті 134:
1) у частині другій:
абзаци шостий, чотирнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, двадцятий, двад-

цять перший, двадцять третій та двадцять шостий виключити;
абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
«передачі громадянам земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби,

для городництва»;
2) частину третю доповнити реченням такого змісту: «Земельні торги не про-

водяться при безоплатній передачі земельних ділянок особам, статус учасника
бойових дій яким надано відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2. Абзац перший частини п’ятої статті 135 замінити двома абзацами такого
змісту:

«5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором
земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення зе-
мельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем
відповідно до договору, укладеного між ними, у тому числі за рахунок реєстра-
ційних внесків учасників земельних торгів.

Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів
на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
3. У статті 136:
1) частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійсню-

ється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору
між ними.

Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на під-
готовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем
земельних торгів за кожним лотом»;

2) у частині шостій слова «а у разі, якщо законодавство про здійснення дер-
жавних закупівель не застосовується, — на конкурентних засадах у порядку,
що визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері земельних відносин» виключити.

4. У статті 137:
1) частину третю викласти в такій редакції:
«3. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів

на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,
а також, за бажанням організатора земельних торгів, у друкованих засобах ма-
сової інформації оголошення про проведення земельних торгів»;

2) у частині четвертій:
абзац перший доповнити словами «за кожним лотом»;
пункт «ж» викласти в такій редакції:
«ж) номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку для

сплати реєстраційного та гарантійного внесків»;
після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, орга-

нізацію та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню перемож-
цем земельних торгів».

У зв’язку з цим абзац тринадцятий вважати абзацом чотирнадцятим;
3) у частині восьмій:
в абзаці першому слова «і видає довідку про отримання документів із зазна-

ченням їх переліку» виключити;
абзац другий доповнити словами «та видає учаснику (його представнику) до-

відку про отримання документів із зазначенням їх переліку, вхідний квиток, ін-
формаційну картку на лот та картку учасника (із зазначенням на зворотному
боці умов проведення торгів)»;

абзац третій викласти в такій редакції:
«До книги реєстрації учасників земельних торгів вноситься інформація, за-

значена в абзаці другому цієї частини, а також»;
абзац сьомий виключити;
4) частину п’ятнадцяту після слова «двох» доповнити словом «зареєстрова-

них»;
5) частину тридцять першу викласти в такій редакції:
«31. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ді-

лянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійс-
нених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до
продажу, організацію та проведення земельних торгів, підлягають сплаті пере-
можцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення
відповідного договору».

II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Фізичні та юридичні особи, які до дня набрання чинності цим Законом

одержали в установленому порядку дозвіл на розробку проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок або технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для передачі у власність або користування земельних ділянок державної та ко-
мунальної власності, мають право на отримання таких земельних ділянок без
проведення земельних торгів у випадках, визначених положеннями частини дру-
гої статті 134 Земельного кодексу України, що виключаються цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 лютого 2016 року 
№ 1012-VIII

справа «соБко проти україни»
(CASE OF SOBKO v. UKRAINE)

Заява №15102/10

стислий виклад рішення від 17 грудня 2015 року
3 жовтня 2008 року заявник разом з дружиною копав картоплю на городі, а

його донька та пасинок знаходились у їх будинку поблизу. Після того, як заявник
вчергове пішов додому подивитись до дітей, він повернувся і повідомив, що
його пасинок мертвий.

У той день заявника двічі допитували в якості свідка, і він стверджував, що
мав місце нещасний випадок — задушення хлопчика кабелем від телевізора.
Після цього заявника було доправлено до відділу міліції, де він написав явку з
повинною, в якій зізнався, що задушив В. У зв’язку з цим щодо заявника було
порушено кримінальну справу за підозрою у вбивстві дитини.

4 жовтня 2008 року заявника було офіційно затримано як підозрюваного, і
він написав ще одну явку з повинною такого ж змісту, що й попередня, та від-
мовився від правової допомоги. Наступного дня заявник, вже у присутності при-
значеного йому захисника, знову підтвердив свої визнавальні покази. Позиція
заявника не змінювалась до 10 лютого 2009 року, коли під час допиту в якості
обвинуваченого він заперечив свою вину і вказав, що надав визнавальні покази
під примусом.

Під час провадження було проведено судово-психіатричну експертизу заяв-
ника, за результатами якої встановлено наявність у нього легкої інтелектуальної
недостатності на межі легкої дебільності.

18 травня 2009 року апеляційний суд Черкаської області, діючи як суд першої
інстанції, визнав заявника винним у вчиненні умисного вбивства дитини та при-
значив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на дванадцять років.
При винесенні рішення суд посилався на визнавальні покази заявника від 3 та
5 жовтня 2008 року, але не врахував визнавальні покази від 4 жовтня 2008 року,
оскільки у той день заявника слід було допитувати як підозрюваного у присут-
ності адвоката. Твердження заявника про вплив на нього з боку працівників мі-

ліції було відхилено як необґрунтовані. При призначенні заявнику покарання суд
першої інстанції в якості пом’якшуючої обставини врахував факт явки заявника
з повинною.

Заявник оскаржив вирок до Верховного Суду України і, серед іншого, поскар-
жився на відсутність у нього доступу до захисника під час першого допиту 3
жовтня 2008 року. Верховний Суд України на судовому засіданні за участю про-
курора, але за відсутності заявника або його захисника залишив вирок суду пер-
шої інстанції без змін. Суд дійшов висновку, що право заявника на захист не
було порушено, оскільки протокол про явку з повинною від 4 жовтня 2008 року
було вилучено з доказової бази.

До європейського суду з прав людини (далі — європейський суд) заявник
скаржився за пунктом 1 та підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції у зв’язку
з обмеженням його права на правову допомогу на початковому етапі розсліду-
вання, а також у зв’язку з відсутністю в нього можливості взяти участь у засі-
данні Верховного Суду України.

При розгляді скарги заявника за статтею 6 Конвенції європейський суд по-
силався на свою усталену практику, згідно з якою особа набуває статусу підоз-
рюваного, який обумовлює застосування гарантій статті 6 Конвенції не тоді, коли
їй цей статус надається офіційно, а тоді, коли національні органи влади мають
достатні підстави підозрювати цю особу у причетності до злочину. У цій справі
заявник допитувався кілька разів ще до того, як йому було призначено захис-
ника. європейський суд підкреслив, що принаймні з вечора 3 жовтня 2008 року
із заявником de facto поводились як з підозрюваним в умисному вбивстві, а
отже він мав право на доступ до захисника. Питання про розуміння заявником
наслідків його визнавальних показів ускладнюється з огляду на низький рівень
його розумового розвитку. У зв’язку з цим європейський суд дійшов висновку,
що право заявника на правову допомогу захисника було обмежено на початко-
вому етапі розслідування, що не існувало вагомих підстав для такого обме-
ження, та що його визнавальні покази, надані під час допиту працівниками міліції
за відсутності захисника, були використані для його засудження, а отже було
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у поєднанні з підпунктом «с» пункту 3
статті 6 Конвенції.

Водночас, розглянувши скарги заявника в частині порушення принципу рів-
ності сторін, європейський суд зазначив, що хоча присутність заявника на засі-
данні суду касаційної інстанції була важливою для справедливості провадження,
проте у матеріалах справи були відсутні будь-які докази подання заявником або
його захисником відповідного клопотання. європейський суд зробив висновок,
що відсутність у заявника можливості взяти участь у засіданні суду касаційної
інстанції була наслідком недотримання ним існуючих процесуальних формаль-
ностей, які не були для нього обтяжливими або незрозумілими, у зв’язку з чим
не було порушення статті 6 Конвенції.

ЗА ЦиХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у поєднанні з

підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції у зв’язку з обмеженням права заяв-
ника на правову допомогу захисника під час першого допиту;

3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з
відсутністю у заявника можливості взяти участь у засіданні Верховного Суду Ук-
раїни;

4. Постановляє, що
(a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу оста-

точного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
повинна сплатити заявникові 1 000 (одну тисячу) євро відшкодування
моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть
нараховуватись; ця сума має бути конвертована в національну валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-
рахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки європейського
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути
додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»
Інформацію надано Урядовим уповноваженим

у справах Європейського суду з прав людини
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документи

спеціальний дозвіл на користування надрами 

від 24 квітня 2012 року № 5536 (разом з угодою № 5536 

від 24 квітня 2012 року про умови користування надрами 

з метою видобування корисних копалин), 

виданий Державною службою геології та надр України 

Державному підприємству завод «Електроважмаш», 

вважати втраченим.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна
справа № 2/243/1813/2015 за позовом ПАТ «Дельта банк» до Грицай Анатолія
Вікторовича, Грицай Тетяни Борисівни про стягнення заборгованості за кредит
призначена до розгляду на 19.05.2016 р. о 08.00 годині, резервна дата слу-
хання справи 24.05.2016 р. о 08.00 годині за адресою суду: м. Слов’янськ, До-
нецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідачів Грицай Анатолія Вікторовича, 26.06.1960 року народ-
ження, мешкаючого: м. Горлівка Донецької обл., вул. Пушкінська, 35/31,
обов’язкова;

Грицай Тетяни Борисівни, 02.11.1955 року народження, мешкаючої: м. Гор-
лівка, Донецької обл., вул. Пушкінська, 35/31, обов’язкова. При собі мати па-
спорт.

Суддя Руденко Л. М.

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102
Першотравневого району Донецької області) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Універсал Банк» до Матвієнка Павла Михайловича та Павленко Неллі Миколаївни (місце
реєстрації та місце проживання відповідача Павленко Неллі Миколаївни невідоме) про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачка викликається на 19 травня 2016 року о 09.30 год. у Першотравневий 
районний суд, кабінет № 2, для участі у справі по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову, докази до 19 травня
2016 року. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутності за наявними матеріалами.

Суддя Н. М. Топузова

Герцаївський районний суд Чернівецької області
викликає Беляєва Едгара Михайловича, останнє ві-
доме місце проживання: с. Хряцька, Герцаївського
району Чернівецької області, як відповідача у судове
засідання по цивільній справі за позовом Кірілеску
Інни Василівни до Беляєва Едгара Михайловича на
12.00 годину 04 липня 2016 року за адресою: м.
Герца, вул. Центральна, 20, Чернівецької області. В
разі неявки відповідача в судове засідання, справу
буде розглянуто без вашої участі.

Голова суду С. М. Єфтемій

Мішук Сергій Володимирович, Деснянський рай-

онний суд м. Києва (м. Київ, пр. Маяковського, 5-в,

каб. 40) повторно викликає вас у судове засідання

на 30.05.2016 року о 14 год. 00 хв. для участі у роз-

гляді цивільної справи за позовом ПАТ «Дельта Банк»

до Мішука С. В.  про стягнення заборгованості. У разі

вашої неявки справу буде розглянуто без вашої

участі.

Суддя О. М. Панченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольского, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 2/243/1304/2016 за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Борозенець Ігоря Анатолійовича,
Борозенець Алли Дмитрівни про стягнення боргу за договором
кредиту. Відповідачі у справі Борозенець Ігор Анатолійович, Бо-
розенець Алла Дмитрівна, останнє відоме місце мешкання яких:
м. Горлівка, вулиця Пушкінська, будинок 13, квартира 9, викли-
каються до суду на 27 травня 2016 року на 13 годину 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

В провадженні Коростишівського районного суду Жито-
мирської області перебуває цивільна справа № 280/1742/15-ц
за позовом ТзОВ «ОТП Факторинг Україна» до Камишні Т. К.
про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи відкладено на 26 травня 2016 року
о 13 год. 30 хв. в Коростишівському районному суді за адре-
сою: м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 52, суддя Па-
січний Т. З., тел. 5-09-70.

В судове засідання викликається як відповідач Камишня
Тетяна Костянтинівна, яка зареєстрована за адресою: м. Ко-
ростишів, вул. Більшовицька, 113, кв. 4.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки в
судове засідання справа буде розглянута в її відсутність.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Малєванчук Олену Володимирівну, м. Луганськ, кв.
Зарічний, 3-б, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 409/677/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості за договором кредиту, що відбу-
деться 24.05.2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та місце
проведення судового засідання.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. В. Тімінський

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Харла-
мова Романа Сергійовича, 23.04.1978 р.н., ідентифіка-
ційний номер: 2860214159, в судове засідання по
цивільній справі № 426/634/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Харламова
Романа Сергійовича про стягнення заборгованості за
кредитом, що відбудеться 6.06.2016 р. о 9.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Свиридова Юрія Васильо-
вича, 24.02.1961 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 16.00 годину 02 червня 2016 року для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Свиридова Юрія Васильовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізької
області.

Суддя Мальований В. О.

Ружинський районний суд Житомирської області
викликає як відповідача Гамарц Павла Георгійовича,
останнє відоме місце реєстрації якого: с. Новокрасне
Арбузинського району Миколаївської області, в су-
дове засідання, яке призначене о 14 годині 15 хви-
лин 01.06.2016 року, для розгляду справи за
позовом Гамарц Людмили Леонтіївни до Гамарц
Павла Георгійовича про розірвання шлюбу.

Адреса суду: вул. О. Бурди, 37, смт Ружин, Жито-
мирська область.

Голова суду В. М. Нейло

європейський суд з прав людини та україна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Салогуба
Олександра Івановича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач по справі Салогуб Олександр Іванович, що
проживає за адресою: 86391, Донецька область, м. Жда-
нівка, кв-л 28/33, буд. 1, кв. 52, викликається до суду на
19.05.2016 р. о 09.30 год. за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 210, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Н. З. Полтавець

Голосіївська районна в місті Києві державна ад-
міністрація запрошує Афенка Володимира Віталійо-
вича на засідання Комісії з питань захисту прав
дітей, де буде розглянуте питання про надання ор-
ганом опіки та піклування письмового висновку
щодо необхідності позбавлення його батьківських
прав відносно малолітньої доньки Афенко Анни Во-
лодимирівни, 05.08.2013 р.н.

Засідання комісії відбудеться 18.05.2016 року о
15.00 год. у приміщенні Голосіївської районної в
місті Києві державної адміністрації за адресою: про-
спект Голосіївський, 42, 4 поверх, кабінет 415.

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає відповідача Демідова Миколу
Олександровича, 11.09.1965 р.н., м. Луганськ,
вул. Пєрвая, 9, у судове засідання по цивільній
справі № 409/837/16-ц за позовом ПАТ «Мега-
банк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, що відбудеться 19.05.2016 року
об 11 год. за адресою: 92200, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Із опублікуванням цього оголошення відпові-
дач вважається належним чином повідомленим
про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Суддя В. Г. Скворцова

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
знаходиться цивільна справа № 2/243/2077/2016 за позовом ПАТ «Ук-
рсоцбанк» до Грибцова О. П., Грибцової В. І. про стягнення заборгова-
ності.

Розгляд справи по суті відбудеться 19.05.2016 року о 13.00 год. (ре-
зервна дата - 24.05.2016 року о 08.00 год.) у приміщенні Слов’янського
міськрайонного суду Донецької області за адресою: Донецька область,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідачів Грибцова Олексія Петровича, 15.03.1951 р.н., Гриб-
цової Віри Іванівни, 11.04.1956 р.н., остання відома адреса мешкання
яких: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Великан, 37, кв. 25, обов’язкова. У
разі неявки відповідачів справу буде розглянуто без їхньої участі.

Відповідачам пропонується подати свої заперечення проти позову та
докази. При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв
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Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання як відповідачів по справі за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 10.06.2016 року о 08.00:

- Пахомов Олексій  Васильович, 02.04.1986 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання): Луганська обл., м. Свердловськ;

- Панов Василь Іванович, 28.08.1962 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування):
Луганська обл., м. Свердловськ;

- Хоменко Володимир Васильович, 30.06.1958  р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання (пере-
бування): Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Банків-
ська, 39А) розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічно-акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Щерби
Бориса Кириловича, Щерби Романа Борисовича про
стягнення боргу за кредитним договором. Відповідачі у
справі Щерба Борис Кирилович, 1952 року народження,
та Щерба Роман Борисович офіційно зареєстровані за
адресою: м. Харцизьк Донецької області, вул. 40 років
Визволення України, 19/79, викликаються на 27 травня
2016 року о 09.00 год. до суду, каб. № 1, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті у їх відсутності.

Суддя Тітова Т. А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова 
(Радянська), буд. 39а) розглядає цивільну справу 
№ 227/6379/15-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Український Бізнес Банк» до Червонопольської
Олени Володимирівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач Червонопольська Олена Во-
лодимирівна, 14 червня 1977 року народження, останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк,
вул. Шалімова, 8/56,

викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Український
Бізнес Банк» до Червонопольської Олени Володимирівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 25.05.2016 року о 09.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.

У разі неявки відповідача до суду справа буде вирішена
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39 а) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Екс-
прес-Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідач Лисенко Костянтин Андрійович,
18.03.1990 р.н., який зареєстрований за адресою: До-
нецька обл., м. Іловайськ, вул. Комуністична, буд. 162,
номер справи 227/1749/16-ц.

Викликається на 03 червня 2016 року на 09:00 годину
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15,
для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності, на підставі наявних у
справі доказів буде ухвалено заочне рішення. 

Суддя Мавроді Р. Ф.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, 39 а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Піжук Анни Олександрівни, Піжук Костянтина Іва-
новича про стягнення заборгованості за кредитним
договором №K-5721282 від 19.02.2014 року.

Відповідачі Піжук Анна Олександрівна та Піжук
Костянтин Іванович викликаються на 25 травня 2016
року на 11:00 годину до Добропільського міськрай-
онного суду, кабінет №15, для участі у розгляді
справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність. 

Суддя Здоровиця О. В.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Дударевську Наталію Іванівну як відповідача 
та Філоненко Євгена Анатолійовича як третю особу в 
судове засідання для розгляду цивільної справи 
ЄУ№ 420/156/16-ц (провадження №2/420/286/16) року
за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро
України до Дударевської Наталії Іванівни, третя особа —
Філоненко Євген Анатолійович, про відшкодування в по-
рядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування, яке відбудеться 30 травня 2016 року о
16 годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання
— 03 червня 2016 року о 08 годині 45 хвилин) в примі-
щенні Новопсковського районного суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя В. В. Заботін

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/1182/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Іонової О.В. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачка у справі Іонова Олена Вікторівна,
30.10.1967 р.н., останнє відоме місце проживання
якої: м. Макіївка, Донецької області, вул. Селікатна,
буд. 40, викликається до суду на 31 травня 2016 року
о 08.00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/1174/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Ільєнко Т. О. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідачка у справі Ільєнко Тетяна Олексан-
дрівна, 18.08.1973 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання якої: м. Макіївка, Донецької області, м-н
Сонячний, буд. 10, кв. 152, викликається до суду на
31 травня 2016 року о 08.20 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя О. С. Малінов

У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області, смт Голованівськ, знахо-
диться цивільна справа № 386/281/16-ц за позовом
Публічного Акціонерного Товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Суркова Дмитра Сергійовича
про стягнення заборгованості по кредитному дого-
вору.

Судовий розгляд справи призначено на 13 червня
2016 року на 10 год. 00 хв. у Голованівському рай-
онному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Со-
борна (Леніна), 18.

Суд викликає Суркова Дмитра Сергійовича у су-
дове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача до суду та неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Воє-
водіна Антона Валентиновича, 17.03.1995 року народження,
останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, проспект Не-
залежності, 60/2, як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Воєводіна
Антона Валентиновича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 09-30 год. 30 травня
2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4,
кабінет №20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати за-
перечення на позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і
у випадку його неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності.

У разі Вашої неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у Вашу відсутність. 

Суддя В. М. Чебан

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/895/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Афанасьєва Р.П. про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач у справі Афанасьєв Роман Петрович,
10.05.1977 р.н., останнє відоме місце проживання
якого: м. Макіївка Донецької області, 
с. Крупської, вул. Аврори, буд. 7/114, кв. 4, виклика-
ється до суду на 24 травня 2016 року о 08-10 годині,
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсут-
ності. 

Суддя О. С. Малінов

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою Ашихіна Сергія
Дмитровича до Фролова Романа Миколайовича, Фролової
Людмили Єріївни про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням. Відповідачі по
справі Фролов Роман Миколайович, Фролова Людмила Єрі-
ївна, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
Слов’янський район, с. Красноармійське, вул. Центральна
(Октябрьська), будинок №119, викликаються на 09 червня
2016 року на 10 годину 30 хвилин до Слов’янського міськ-
районного суду Донецької області (Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Хаустова Т. А.

Старобільський районний суд Луганської області викликає
Россадко Світлану Анатоліївну, яка проживає за адресою: вул.
Шкільна, буд. 18, смт Боково-Платове, м. Антрацит, Луганська об-
ласть, як відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/431/550/2016 р. за позовом Управління служб у справах дітей
Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради
до Россадко С. А. про позбавлення батьківських прав, яке відбу-
деться 24 травня 2016 року о 16 годині 30 хвилин в приміщенні
суду за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Березка

Рубіжанський міський суд Луганської області викликає як від-
повідача Данілова (Лагно) Андрія Володимировича по цивільній
справі № 425/1102/16-ц; 2/425/315/16 за позовом Лагно Люд-
мили Валеріївни до Данілова (Лагно) Андрія Володимировича
про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини у
судове засідання, яке відбудеться 23 травня 2016 року о 08 год.
20 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду.

У разі неявки відповідача у судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі згідно ст. 169 Цивільно-проце-
суального кодексу України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Суддя О. Л. Овчаренко

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає Блохіна Олега Ігоровича як
відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/1827/16-ц за позовом Денежко-Блохіної Марини Ми-
хайлівни до Блохіна Олега Ігоровича про розірвання шлюбу,
що відбудеться 23 травня 2016 року о 09.45 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. С. Река

Втрачені 

суднові документи

на стоянкове судно понтон

УКА 1425, видані на ім’я 

Гогоці Олексія Георгійовича,

вважати недійсними.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Руденка Станіслава Олеговича, який мешкає: Луганська
область, м. Антрацит, смт Кам’яне, вул. Шахтарська, 115/7,
як відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 431/1325/16-ц за позовом Руденко Г. М. до Руденка С. О.
про стягнення аліментів, що відбудеться 23.05.2016 р. о
08.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Миру, 38а. У разі неявки на вказане
судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Панащенко Валерію Сергіївну, яка мешкає: Луганська
область, м. Антрацит, вул. Миру, 23/3, як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі № 431/1406/16-ц за по-
зовом Панащенко І. М. до Панащенко В. С. про розірвання
шлюбу, що відбудеться 23.05.2016 р. о 08.45 год. в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,
вул. Миру, 38а. У разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ч. 4 
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Антонова Сергія Вікторовича, який мешкає: Луганська
область, м. Антрацит, смт Кам’яне, вул. Піонерська, 17, як
відповідача у судове засідання по цивільній справі 
№ 431/1414/16-ц за позовом Антонової Є.В. до Антонова С. В.
про розірвання шлюбу, що відбудеться 23.05.2016 р. о 08.30
год. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38а. У разі неявки на вказане
судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

Втрачений паспорт
серія MB №274095, виданий
Сумським РВ УМВС України 

в Сумській області 
12 вересня 2005 року, 
зареєстрований на ім’я 

Остапенко Олена Анатоліївна,
вважати недійсним;

втрачене посвідчення водія
на ім’я Остапенко Олени 

Анатоліївни, 
вважати недійсним.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/3001/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Полозюк М. М. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 01.06.2016 року о 
13-10 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Полозюка Миколу Миколайовича як
відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача у судове засідання справа буде розглянута за на-
явними матеріалами.

Суддя Б. І. Полянчук

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/2985/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Данілова С. М. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 01.06.2016 року о 
13-20 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Данілова Станіслава Миколайовича як
відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача у судове засідання справа буде розглянута за на-
явними матеріалами.

Суддя Б. І. Полянчук

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 06 червня
2016 року о 15-30 годині буде проведено судове засі-
дання у цивільній справі №310/2726/16-ц за позовом
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Бєлкіна Олексія Олексійо-
вича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Бєлкіна Олексія Олексійовича як відпо-
відача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача в судове засідання, судове засідання
буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/2708/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Рудого Д.Ю. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 01.06.2016 року о 
13-00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Рудого Дмитра Юрійовича як відпові-
дача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача у судове засідання справа буде розглянута за на-
явними матеріалами.

Суддя Б. І. Полянчук

Голосіївська районна в місті Києві державна
адміністрація запрошує Гребенюка Михайла Ми-
колайовича на засідання комісії з питань захисту
прав дітей, де буде розглянуте питання про на-
дання Органом опіки та піклування письмового
висновку щодо необхідності позбавлення його
батьківських прав відносно малолітньої доньки
Семенчук Алiни Михайлівни, 23.09.2009 р.н.

Засідання комісії відбудеться 18.05.2016 року
о 15.00 год. у приміщенні Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації за адресою:
проспект Голосіївський, 42, 4 поверх, кабінет
415.

Котелевський районний суд Полтавської області в
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «Приватбанк» до Сідька Віталія Сергійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором викликає в судове засідання як відповідача
Сідька Віталія Сергійовича (останнє відоме місце про-
живання: с. Велика Рублівка Котелевського району
Пол тавської області, вул. Молодіжна, 4). Судове засі-
дання відбудеться 19 травня 2016 року о 09 годині в
приміщенні суду за адресою: смт Котельва Полтавської
області, вул. Жовтнева, 235.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде
розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’яза-
ний повідомити суд про причини неявки в судове засі-
дання.

Суддя Цвітайло П. В.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає відповідачів: Коваленка Владислава Фе-
доровича, 25 липня 1971 року народження, зареєс-
трованим місцем проживання якого є: с. Пилятин,
вул. Травнева, б. 6 Козелецького району Чернігів-
ської області, в судове засідання на 14.00 годину 23
травня 2016 року (17000, смт Козелець, вул. Свято-
Преображенська, 7 Чернігівської області) у справі
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» м. Дніпропетровська
до Коваленка Владислава Федоровича і Гайдайчук
Валентини Федорівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Суддя Соловей В. В.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової
Н. І. знаходяться цивільні справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості: № 310/1794/16-ц до Чернеги Марини Олександрівни; 
№ 310/2117/16-ц до Барун Михайла Олександровича.

Розгляд справ призначено на 26.05.2016 року на 10.00, 10.30 го-
дину в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 401 Запорізької області, суддя
Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Чернегу Марину Олександрівну на
10.00 годину; Барун Михайла Олександровича на 10.30 годину.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за наявними в
ній матеріалами.
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оголошення
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад

ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР
Філософії та соціології -     1  ст.
Педіатрії № 1 -     1  ст.
Внутрішньої медицини № 1 -     1  ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини № 1 -     1  ст.
Внутрішньої медицини № 2 -     1  ст.
Внутрішньої медицини № 4 -     1  ст.
Педіатрії № 4 -     1  ст.
Хірургії № 3 -     1  ст.
Медичної та біологічної фізики -     1  ст.
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету -     1  ст.
Терапевтичної стоматології -     1  ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології -     1  ст.
Дитячої терапевтичної стоматології та профілактики -     1  ст.
стоматологічних захворювань
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії -     1  ст.
дитячого віку
Медичної та загальної хімії -     1  ст.
Фармакології -     1  ст.
Ендокринології -     1  ст.
Загальної і медичної психології та педагогіки -     1  ст.

ЗАВІДУВАЧА  БІБЛІОТЕКИ -     1  ст.

ПРОФЕСОРІВ КАФЕДР
Акушерства і гінекології № 1 -     1  ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини № 1 -     1  ст.
Дерматології та венерології -     0,75  ст.
Оториноларингології -     1  ст.
Ортопедичної стоматології -     1  ст.
Педіатрії № 4 -     1  ст.
Мікробіології, вірусології і імунології -     1  ст.
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету -     1  ст.

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Патофізіології -     1  ст.
Судової медицини та медичного права -     1  ст.
Хірургії № 2 -     1  ст.
Педіатрії № 1 -     2  ст.
Акушерства і гінекології № 1 -     1,5  ст.
Травматології та ортопедії -     1  ст.
Інфекційних хвороб -     1  ст.
Неврології -     2  ст.
Патологічної анатомії № 1 -     3  ст.
Оперативної хірургії та топографічної анатомії -     1  ст.
Внутрішньої медицини № 2 -     2  ст.
Дерматології та венерології -     0,5  ст.
Гістології та ембріології -     2  ст.
Внутрішньої медицини № 4 -     1  ст.
Педіатрії  № 2 -     1  ст.
Патологічної анатомії № 2 -     1  ст.
Педіатрії № 4 -     3  ст.
Хірургії № 3 -     1  ст.
Гігієни праці і професійних хвороб -     1  ст.
Медичної і біологічної фізики -     2  ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини № 2 -     0,5  ст.
Клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики -     1  ст.
Фізичного виховання та здоров’я -     1  ст.
Внутрішніх хвороб стоматологічного факультету -     1  ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії -     1  ст.
Ортопедичної стоматології -     1,5  ст.
Організації та економіки фармації -     1  ст.
Фармакогнозії та ботаніки -     1  ст.
Медичної та загальної хімії -     1  ст.
Фізіології -     1  ст.
Загальної практики (сімейної медицини) -     1  ст.
Психіатрії та наркології -     2  ст.
Навчально-науковий центр — український  -     1  ст.
тренінговий центр сімейної медицини

АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Анатомії людини -     1  ст.
Хірургії № 1 -     1  ст.
Хірургії № 2 -     2  ст.
Внутрішньої медицини №1 -     0,25  ст.
Внутрішньої медицини №3 -     2  ст.
Акушерства і гінекології № 1 -     2,25  ст.
Інфекційних хвороб -     1  ст.
Загальної хірургії № 1 -     0,75  ст.
Патологічної анатомії № 1 -     1 ст.
Пропедевтики внутрішньої медицини № 1 -     1,5  ст.
Хірургії № 4 -     0,5  ст.
Внутрішньої медицини №2 -     4  ст.
Дерматології та венерології -     1  ст.
Офтальмології -     1  ст.
Біоорганічної та біологічної хімії -     1  ст.
Патологічної анатомії № 2 -     0,5  ст.
Гістології та ембріології -     1  ст.
Дитячої хірургії -     1  ст.
Фтизіатрії та пульмонології -     1  ст.
Онкології -     1  ст.
Неврології та реабілітаційної медицини -     1  ст.
Хірургії №3 -     1  ст.
Комунальної гігієни та екології людини -     3  ст.
з секцією гігієни дітей та підлітків
Акушерства і гінекології № 2 -     1  ст.
Загальної хірургії № 2 -     0,25  ст.
Мікробіології, вірусології і імунології -     1  ст.
Терапевтичної стоматології -     0,5  ст.
Хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії -     3,25  ст.
Ортопедичної стоматології -     3  ст.
Ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології -     0,5  ст.
Аптечної та промислової технології ліків -     2  ст.
Організації та економіки фармації -     1,5  ст.
Біології -     2,5  ст.

ІНСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

ДОЦЕНТІВ КАФЕДР
Стоматології -     1  ст.

АСИСТЕНТІВ КАФЕДР
Акушерства та гінекології післядипломної освіти -     1,75  ст.
Стоматології -     1  ст.

Строк подання заяв та документів для участі у конкурсі - місяць з дня публікації оголошення. 
Документи надсилати на ім’я ректора за адресою: 
01601 м .Київ, бульвар Т. Шевченка 13.
т. 234-60-74.

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТОРГАХ 

Дата: 17.05.2016
Кредит No: 8462-UA
Запрошення до Торгів No: UE/2

1. Цьому запрошенню до участі у торгах передує загальне повідомлення про за-
купівлі для даного проекту, яке було опубліковано в UN business online, Ref. WB3184-
07/15 від 13.07.2015.

2. Україна отримала кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку
(МБРР) та Фонду чистих технологій (ФЧТ) у доларах США на покриття витрат по
проекту Другого Проекту з передачі електроенергії. Планується, що частина даного
кредиту буде використана на здійснення платежів по контрактам «Технічне переос-
нащення підстанцій Північної ЕС» (Пакет UE/2). 

3. Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» за-
прошує правоможних Учасників торгів надсилати запечатані тендерні пропозиції на
технічне переоснащення Об’єктів:  

• Лот 1 – «Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Суми»
• Лот 2 – «Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Кременчук»

Відкриті міжнародні торги будуть проходити відповідно до одноетапної процедури
торгів МБРР.

4. Зацікавлені правоможні Учасники мають змогу отримати додаткову інформа-
цію та вивчити документацію для торгів в офісі:

ДП «НЕК «Укренерго»
Україна, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25, 01032

Контактні особи: 
п. Лисих В. В.
Начальник Департаменту зовнішніх інвестицій
Office@nec.energy.gov.ua
тел.: +38 044 238 30 14 
факс: +38 044 238 39 81

п. Павленко О. Ю.
Заступник начальника Департаменту зовнішніх інвестицій
Office@nec.energy.gov.ua
тел.: +38 044 238 38 39 
факс: +38 044 238 39 81

5. Повний комплект документації для торгів може бути придбаний зацікавленими
Учасниками за умови подачі письмової заяви та оплати грошового внеску у розмірі
300 (триста) доларів США, що не відшкодовується, або еквівалента у гривні (з ура-
хуванням ПДВ та без урахування всіх банківських комісій, в тому числі банків корес-
пондентів, які повинен сплатити Учасник торгів при здійсненні платежу; Учасник
самостійно розраховує розмір всіх банківських комісій; у випадку отримання Замов-
ником суми менш ніж 300 доларів США вона буде повернута платнику).   

Платіж повинен бути перерахований на розрахунковий рахунок Замовника:

Для нерезидентів (USD):
Бенефіціар: AT «Укрексімбанк»
м. Київ, вул. Горького, 127
П/р 26002050066033
MФО 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Назва банку-кореспондента:
CITIBANK N.A., New York, USA
Номер рахунку банку-кореспондента:
36083522
SWIFT: CITI US 33
Для резидентів України (UAH):
Отримувач: ДП «HЕK «Укренерго»
ЄДРПОУ 00100227
Адреса: м. Київ, вул. Cимона Петлюри, 25
П/р 26008010066033
АТ «Укрексімбанк»
MФО 322313
Учасники повинні вказати призначення платежу: «Оплата Тендерної документації

«Технічне переоснащення підстанцій Північної ЕС», Пакет UE/2 Другого Проекту з
передачі електроенергії».

При надходженні оплати суми, що не відшкодовується, документи будуть негайно
надіслані кур’єром, але Замовник не бере на себе відповідальність за їх втрату або
вручення із запізненням. Правоможні представники Учасників торгів можуть отри-
мати документацію для торгів особисто, за адресою, вказаною вище, надавши під-
твердження перерахунку платежу та копію своїх повноважень (лист на фірмовому
бланку Учасника).

6. Умови Інструкцій Учасникам торгів та Загальних Умов Контракту є умовами
стандартної Тендерної документації МБРР: Закупівля Проектування, Поставки та
Монтажу Установок (Квітень 2015). 

7. Тендерні Пропозиції повинні бути доставлені за адресою, вказаною вище, не
пізніше ніж 10:00 за київським часом 09.08.2016, а також повинно бути надано за-
безпечення тендерної пропозиції:

• Для Лоту 1 – «Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Суми»: 500 000 дол. США;
• Для Лоту 2 – «Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Кременчук»: 1 100 000 дол.

США;

або у еквіваленті вільно-конвертованої валюти.  
8. Тендерні пропозиції будуть розкриті у присутності представників Учасників тор-

гів, які матимуть бажання бути присутніми о 10:00 за київським часом 09.08.2016 у
офісі ДП «НЕК «Укренерго» за адресою: Україна, 01032, м. Київ, вул. Симона Пет-
люри, 25.

ЗАПИТ ЛИСТІВ ПРО ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ № QCBS-3.5
(консультаційні послуги, відбір фірми)

УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року

Розробка та впровадження регіонального плану стосовно збільшення
обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування ін-
тернатних закладів у Дніпропетровській області)

Код закупівлі QCBS-3.5

Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та роз-
витку (далі – «МБРР») позику на цілі реалізації проекту «Модернізація
системи соціальної підтримки населення України» та має намір викорис-
тати частину коштів цієї позики на консультаційні послуги. 

Консультаційні послуги (далі – «Послуги») включають: 1) розроблення
та сприяння затвердженню Регіонального плану реформування дитячих
інтернатних закладів, розвитку системи надання соціальних послуг сім’ям
з дітьми, в тому числі сім’ям, які виховують дітей, які потребують корекції
фізичного та розумового розвитку, та сімейно-орієнтованих соціальних
послуг у громадах Дніпропетровської області, який відповідає найкращим
інтересам дитини та максимально враховує потреби сімей з дітьми; 2) роз-
роблення планів трансформації  дитячих інтернатних закладів та супровід
їх впровадження (орієнтовно 19-21 заклад). В процесі надання консуль-
таційних послуг необхідно розробити та впровадити систему прийняття
рішень, яка найкраще враховує інтереси дитини та упереджує потрапляння
дітей до інтернатних закладів, підтримати впровадження у Дніпропетров-
ській області системи надання соціальних послуг для дітей на основі сі-
мейно-орієнтованого підходу, які сприятимуть підвищенню здатності
батьків забезпечувати потреби дитини у розвитку та реалізовувати її по-
тенціал.

Очікуваний період надання послуг – чотири роки, з жовтня 2016 року
по вересень 2020 року.

Цим листом Міністерство соціальної політики України запрошує при-
йнятні консультаційні компанії (далі – «Консультанти») висловити свою
зацікавленість у наданні зазначених Послуг (українською або англійською
мовою). Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтвер-
джує наявність у компанії досвіду та кваліфікації, необхідних для вико-
нання вищезазначених Послуг. Критерії для включення компаній до
короткого списку наступні:

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
• підтверджений досвід надання консультаційних послуг у сфері соці-

альної політики та/або у сфері адміністративного управління – не
менше 5 років;

• підтверджений досвід роботи (співпраці) з органами місцевого само-
врядування; 

• підтверджений досвід реструктуризації підприємств, організацій, ус-
танов або учбових закладів.

Бажані кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
• підтверджений досвід роботи з розробки та надання послуг для дітей

з особливими потребами;
• підтверджений досвід роботи з розробки та надання послуг для дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та сімей з дітьми,
які перебувають у складних життєвих обставинах; 

• підтверджений досвід проведення інформаційно-роз’яснювальних
кампаній;

• підтверджений досвід роботи (співпраці) з органами державної вико-
навчої влади;

• підтверджений досвід проведення навчальних заходів та тренінгів –
не менше 3 років.

Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9 «Ке-
рівництва: відбір та залучення консультантів за позиками МБРР, креди-
тами та грантами МАР позичальниками Світового банку», опублікованого
Світовим банком у січні 2011 року (далі – «Керівництво із закупівлі послуг
консультантів»), що визначає політику Світового банку щодо конфлікту
інтересів.

Консультанти можуть об’єднуватися для підвищення рівня загальної
кваліфікації.

Відбір консультантів здійснюватиметься згідно з процедурою відбору
на основі якості та вартості (QCBS).

Зацікавлені консультанти можуть отримати додаткову інформацію за
зазначеною нижче адресою з 10:00 до 18:00, окрім вихідних днів.

Висловлення зацікавленості слід направляти поштою, кур’єром або
електронною поштою (сканована версія) за наведеною нижче адресою
до 17:00 (за місцевим часом) 31 травня 2016 року.

Міністерство соціальної політики України
вул. Еспланадна, 8/10
Київ, 01601, Україна

До уваги: Устименка Сергія Олександровича, заступника Міністра соці-
альної політики України з питань європейської інтеграції; го-
лови Комітету з конкурсних торгів

Телефон: + 38 (044) 289-74-03
Ел.пошта: serhii.ustymenko@mlsp.gov.ua
копія:       n.chaban@mlsp.gov.ua; nproskurin@ukr.net; mac001@ukr.net;

ntwb@ukr.net

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за
адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 25 травня 2016
року о 14.30 годині буде проведено судове засідання у ци-
вільній справі № 310/9423/15-ц за позовом Щербакова Ігоря
Вадимовича до Чуб Олени Олександрівни, Чухрій Євгенії
Олександрівни, Корнєвої Тетяни Василівни, Скрильникової
Марини Сергіївни, Скрильникової Валентини Єгорівни, Хо-
дакова Владислава Миколайовича про встановлення по-
рядку користування земельною ділянкою.

Суд викликає Скрильникову Марину Сергіївну як відпо-
відача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки
відповідачів в судове засідання воно буде проведене за на-
явними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідачів по справі за позовом
ПАТ «Дельта банк» про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 10.06.2016 року о 08.00:

— Демєнкова Олександра Михайловича, 25.05.1959
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування): Луганська обл. с. Ленінське;

— Демєнкова Наталія Ібрагімівна, 14.02.1959 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання): Луганська обл., с. Ленінське;

— Моісєєв Валерій Данилович, 01.03.1957 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання): Луганська обл., м. Свердловськ;

— Фельдеши Ольга Володимирівна, 08.01.1961 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання (пере-
бування): Луганська обл., м. Свердловськ;

— Скиба Ніна Вікторівна, 06.09.1958 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування):
Луганська обл., м. Ровеньки;

— Шустов Андрій Михайлович, 21.07.1979 р.н., ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання): Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без Вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

В провадженні Броварського міськрайонного суду
Київської області знаходиться справа № 361/1343/16-ц
за цивільним позовом Публічного акціонерного това-
риства «Ідея Банк» до Саранцевої Тетяни Олександрівни
про стягнення боргу за кредитним договором.

Викликаємо як відповідача Саранцеву Тетяну
Олександрівну, розгляд вищезазначеної справи, яка
призначена на 31 травня 2016 року о 10 годині 00
хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Бровари,
вул. Грушевського, 2, каб. 207.

Суддя Г. О. Білик

Долинський районний суд Івано-Франківської області пові-
домляє, що 02 червня 2016 року о 14.00 в приміщенні суду за
адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115, Івано-Франківської об-
ласті, відбудеться розгляд цивільної справи № 343/845/16-ц за
позовною заявою Лавришина Валерія Васильовича до Юрченко
Ольги Василівни, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог:
Орган опіки та піклування Служба у справах дітей Долинської
РДА про стягнення аліментів та позбавлення батьківських прав.
У судове засідання викликають відповідача, останнє відоме
місце проживання: пр. Незалежності, 8а/18, Івано-Франківської
області. Явка в судове засідання відповідачки обов’язкова. Про
причини неявки вона зобов’язана повідомити суд. У разі неявки
відповідачки в судове засідання без поважних причин справу
буде розглянуто за наявними в справі доказами без її участі.

Суддя Тураш В. А.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Костовецького Геннадія Леонідовича,
останнє відоме місце реєстрації якого: м. Київ, пр.
Маяковського, 63-А, кв. 136, в судове засідання, яке
призначене на 23.05.2016 року об 11 год. 15 хв., для
розгляду справи за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Кос-
товецького Г. Л. про стягнення боргу.

Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб.
34.

Суддя Грегуль О. В.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання як відповідача по справі
за позовом Тур Нелі Володимирівни про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 27.05.2016 року о 08.00:

- Тур Володимира Анатолійовича, 22.02.1962 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання
(перебування): Луганська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-593/16 за позовом Лисенка Станіс-
лава Анатолійовича до Лисенко Оксани Федорівни,
Євтушенко Вікторії Михайлівни, третя особа: відділ ДМС
у Обухівському районі, про визнання осіб такими, що
втратили право користування жилим приміщенням, ви-
кликає до суду як відповідачів Лисенко Оксану Федо-
рівну, Євтушенко Вікторію Михайлівну на 27 травня 2016
року о 09 год. 00 хв. 

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Кравченка М. В. в приміщенні суду, що розташоване за
адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.
В разі неявки відповідачів справа буде розглянута у їх
відсутність на підставі наявних у справі доказів.
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Дубровицьким районним судом Рівненської області
03 березня 2016 року без відповідача розглянуто ци-
вільну справу № 560/1687/15 за позовом Виконавчого
комітету Дубровицької міської ради до Лисиці Валерія
Миколайовича, Лисиці Миколи Володимировича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням і зняття з реєстраційного обліку.

Даним рішенням позов Виконавчого комітету Дубро-
вицької міської ради було задоволено. З повним текстом
рішення відповідачі можуть ознайомитися, звернувшись
до канцелярії Дубровицького районного суду, за адре-
сою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, буд. 22 Рівнен-
ської області.

Суддя Сидоренко З. С.

Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області
викликає Шелудченка Сергія Володимировича, 29 лис-
топада 1976 року народження, як відповідача по цивіль-
ній справі № 149/782/16-ц за позовною заявою
Шелудченко Сніжани Анатоліївни до Шелудченка Сергія
Володимировича про стягнення аліментів, в судове за-
сідання, яке відбудеться 27 травня 2016 року о 10 годині
00 хвилин в залі судових засідань № 2, Хмільницького
міськрайонного суду Вінницької області, що за адресою:
22 000, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Столярчука,
буд. 4.

У випадку неявки вказаної особи, справа буде розгля-
нута у її відсутність, на підставі наявних доказів.

Суддя Тарнавський М. В.

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровог-
радської області (Кіровоградська область, м. Олексан-
дрія, вул. Першотравнева, 30/а) у цивільній справі
№398/4371/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Афанасьєва Володимира Григоровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором як відповідач на
31 травня 2016 року о 08 годині 30 хвилин в кабінет №2
(суддя Голосеніна Т. В.) викликається Афанасьєв Воло-
димир Григорович.

Остання відома адреса відповідача: м. Олександрія Кі-
ровоградської області, вул. Калініна, буд. 24, кв. 64.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатися за його відсутності.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з

розглядом цивільної справи за позовом Чурсіної В. В.

до Мельмана П. про розірвання шлюбу викликає від-

повідача Мельмана Павла, останнє відоме місце ре-

єстрації: м. Київ, вул. Потєхіна, 3 , кв. 80, в судове

засідання на 09 год. 00 хв. 01.06.2016 року, яке від-

будеться в приміщенні суду за адресою: м.Київ, вул.

П.Потєхіна, 14-а, каб.38.

Суддя О. О. Колдіна

Куриш Максим Юрійович, останнє місце прожи-
вання чи мешкання: м. Дніпродзержинськ, Дніпро-
петровська обл., бул. Будівельників, 7, кв. 24,
викликається у відкрите судове засідання як відпо-
відач на 09.30 год. 30 травня 2016 р. у цивільній
справі за позовом ПАТ«Дельта Банк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Засідання
відбудеться в приміщенні Дніпровського районного
суду м. Дніпродзержинська за адресою: м. Дніпрод-
зержинськ, вул. Петровського, 166, каб. №5. 

Суддя Багбая Є. Д.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Новікова
Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Новіков М. М. викликається до каб. №6
суду на 20 травня 2016 року на 11 годину 00 хвилин, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Веселівським районним судом Запорізької об-
ласті викликається до суду:

— Нашиван Олександр Іванович (останнє відоме
місце проживання: 72242, Запорізька обл., Веселів-
ський р-н, с. Таврія, вул. Леніна, буд. 14) на 10 го-
дину 00 хвилин 30.05.2016 р., для участі у розгляді
справи № 313/1383/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Суддя Потапова О. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідачів Снігур Ірину Анатоліївну,
31.08.1983 р.н., та Снігура Валентина Сергійовича,
10.02.1983 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.00 годину 02 червня 2016 року, для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Снігур Ірини Анатоліївни, Снігура Валентина Сергі-
йовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться за адресою: вул. Цен-
тральна, 26 а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Конотопський міськрайонний суд Сумської об-
ласті викликає Йотку Костянтина Володимировича
як відповідача по цивільній справі № 2/577/509/16 за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Йотки Костянтина
Володимировича про стягнення боргу в судове засі-
дання, яке відбудеться 08 червня 2016 року о 08 год.
30 хв. в приміщенні суду за адресою: Сумська об-
ласть, м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. № 15, тел. 
6-31-68. При собі необхідно мати паспорт.

Суддя Т. А. Буток

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у
судове засідання відповідача Куланіна Геннадія
Георгійовича, який проживає за адресою: м. Київ,
пров. Генерала Доватора, буд. 25, по цивільній
справі за позовом Публічного Акціонерного Това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Куланіна
Геннадія Георгійовича про стягнення заборгованості,
слухання по справі призначено на 11.08.2016 року о
10:00 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, каб.
13.

Суддя О. Л. Хоменко

Приазовським районним судом Запорізької об-

ласті викликається до суду Пак Євгенiя Русланiвна

(останнє відоме місце проживання: 87600, Донецька

обл., м. Новоазовськ, вул. Пам’ятi Героїв, буд. 5, 

кв. 2) на 09 годину 30 хвилин 24.05.2016 р. для

участі у розгляді справи № 325/553/16-ц по суті за

позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-

гованості за кредитним договором.

Суддя Апалькова О. М.

Іванківським районним судом Київської області

викликається до суду Кантарія Бідзіна Палікоєвич

(останнє відоме місце проживання: 07200, Київська

обл., Іванівський р-н, смт Іванків, вул. Ватутіна, буд.

83) на 09 годину 00 хвилин 24.05.2016 р., для участі

у розгляді справи № 366/1089/16-ц по суті за позо-

вом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборго-

ваності за кредитним договором.

Суддя Тетервак Н. А.

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє Корнєва Анатолія Анатолійовича, 08.01.1987 року
народження, останнє відоме місце проживання: вул. Кор-
жівська, 14/16, м. Ромни, Сумська область, про те, що 31
травня 2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Ромни,
вул. Соборна, 12, буде слухатися в судовому засіданні ци-
вільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Корнєва
Анатолія Анатолійовича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача
Корнєва Анатолія Анатолійовича, він вважається повідом-
леним про час, день і місце розгляду справи і у випадку його
неявки справа підлягає розгляду у його відсутності.

Суддя О. М. Очиргораєва

Московський районний суд м. Харкова викликає
Ястребова Євгена Олексійовича, 19.04.1963 року на-
родження як відповідача по цивільній справі 
№ 643/64/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Ястребова Євгена Олексійовича про стягнення 
заборгованості. Слухання справи призначено на
25.05.2016 року на 10-15 годину в приміщенні Мос-
ковського районного суду м. Харкова, за адресою: 
м. Харків, пр-т Ювілейний, 38-Є, каб. 42.

Суддя М. В. Мамалуй

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Гонтарьова Андрія Леоні-
довича про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Гонтарьов Андрій Леонідович, останнє
відоме суду місце знаходження: 84500, Донецька область,
м. Бахмут (Артемівськ), вул. Соборна, буд. 49, викликається
на 27 травня 2016 р. на 09 год. 30 хв. до суду (каб. № 203)
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за його відсутності. 

Суддя Дубовик Р. Є.

Тростянецький районний суд Сумської області викли-
кає як відповідача Зленка Олександра Анатолійовича,
08.01.1959 р.н., в судові засідання у цивільній справі 
№ 588/477/16-ц провадження № 2/588/283/16 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний
Банк «ПРИВАТБАНК» до Зленка Олександра Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 24 травня 2016
року, о 09 год. 00 хв. 31 травня 2016 року в приміщенні
суду за адресою: Сумська область, м. Тростянець, вул.
Миру, 9. У разі неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя М. В. Щербаченко

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30
травня 2016 року о 10.20 годині у приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Лущан Миколу Васильовича, заре-
єстрованого за адресою: Донецька область, м. Кі-
ровське, мікрорайон Молодіжний, буд. 20, кв. 25, як
відповідача по цивільній справі № 329/611/15-ц за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Лущан Миколи
Васильовича про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30
травня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Поплавську Тетяну Миколаївну, за-
реєстровану за адресою: Донецька область, м. Кі-
ровське, вул. Шахтарська, буд. 27, кв. 55, як
відповідача по цивільній справі № 329/609/15-ц за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Поплавської Те-
тяни Миколаївни про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30
травня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Жукову Світлану Василівну, заре-
єстровану за адресою: Запорізька область, смт Чер-
нігівка, вул. Садова, 10, як відповідача по цивільній
справі № 329/1089/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» до Жукової Світлани Василівни про стяг-
нення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30
травня 2016 року о 15.00 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Балуту Володимира Володимиро-
вича, зареєстрованого за адресою: Запорізька об-
ласть, Чернігівський район, с. Владівка, вул.
Радянська, буд. 159, як відповідача по цивільній
справі № 329/615/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Балути Володимира Володимировича про
стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30
травня 2016 року о 10.15 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Василенка Руслана Олеговича, за-
реєстрованого за адресою: Донецька область, м. Кі-
ровське, вул. Дзержинського, 2, кв. 3, як відповідача
по цивільній справі № 329/1060/15-ц за позовом ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» до Василенка Руслана Олеговича
про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30
травня 2016 року о 10.35 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Мещерякову Наталію Олексан-
дрівну, зареєстровану за адресою: Донецька об-
ласть, м. Кіровське, мікрорайон Гірняцький, буд.
12-б, кв. 95, як відповідача по цивільній справі 
№ 329/617/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
до Мещерякової Наталії Олександрівни про стяг-
нення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30
травня 2016 року об 11.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Гребінець Артема Миколайовича,
зареєстрованого за адресою: Запорізька область, с.
Богданівка, вул. Трудова, буд. 69, як відповідача по
цивільній справі № 329/1055/15-ц за позовом ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» до Гребінець Артема Миколайо-
вича про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30
травня 2016 року о 09.40 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Мирошниченка Андрія Сергійовича,
зареєстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Кіровське, вул. Шевченка, 3, кв. 15, як відповідача
по цивільній справі № 329/1073/15-ц за позовом 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Мирошниченка Андрія
Сергійовича про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Кашко Олександра Степановича, що зареєстрований
за адресою: м. Київ, вул. Осиповського, буд. 45, про
те, що судове засідання по справі 758/3946/16-ц за
позовом Бубнової Олени Михайлівни до Кашко
Олександра Степановича про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим примі-
щенням, відбудеться 02 червня 2016 р. о 14 год. 30
хв. в приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
№ 8) під головуванням судді Зарицької Ю. Л. Ваша
явка або явка Вашого представника є обов’язковою.
В разі Вашої неявки буде постановлено рішення.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франків-
ської області повідомляє, що 02 червня 2016 року о
09 год. 00 хв. у приміщенні Івано-Франківського мі-
ського суду Івано-Франківської області за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11 (зал
№15) розглядатиметься цивільна справа за позовом
Свіріної Марії Сергіївни до Свіріна Андрія Володими-
ровича, Реєстраційної служби Івано-Франківського
МУЮ, про визнання договору дарування недійсним
та скасування реєстрації права власності.

В судове засідання викликається Свірін Андрій Во-
лодимирович.

Суддя Домбровська Г. В.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30
травня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Кузьмич Сергія Вікторовича, заре-
єстрованого за адресою: Донецька область, м. Кі-
ровське, мікрорайон Молодіжний, 1/2, кв. 17А, 17В,
як відповідача по цивільній справі № 329/1052/15-ц
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Кузьмич Сер-
гія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30
травня 2016 року о 10.45 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Леніна, буд. 391, Бідак Руслана Анатолійовича, за-
реєстрованого за адресою: Донецька область, м. Кі-
ровське, мікрорайон Молодіжний, буд. 15, кв. 31, як
відповідача по цивільній справі № 329/1089/15-ц за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Бідак Руслана
Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Ленінський районний суд м. Полтави викликає відпо-
відача Скорик Костянтина Вікторовича, який проживає
у м. Полтава по вул. Вавілова, 13, кв. 287, місце реєстра-
ції невідоме, в судове засідання по цивільній справі 
№ 553/4231/15ц, провадження № 2/553/190/2016 за по-
зовом Скорик Марини Олександрівни до Скорик Костян-
тина Вікторовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться
27 травня 2016 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні
Ленінського районного суду м. Полтави по вул. Проле-
тарській, 37. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя Н. І. Крючко

За Наказом Міністра оборони України від
04.04.2016 р. №180 припиняється діяльність дер-
жавного підприємства Міністерства оборони України
«Аеропорт Львів-2» (код ЄДРПОУ 31039698, 82435,
Львівська обл., Стрийський р-н, с. Грабовець. вул.
Лопатинського, 85, тел./факс (03245) 4-40-73) шля-
хом його ліквідації.

Претензії кредиторів приймаються протягом двох
місяців з дня оголошення за адресою: 82435, Львів-
ська обл., Стрийський р-н, с. Грабовець, вул. Лопа-
тинського, 85.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідача
Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк
«АРМА», останнє відоме місце знаходження якого: м. Київ, вул.
Жилянська, 41-а, в судове засідання на 07.06.2016 року о 10 год.
30 хв. на розгляд цивільної справи за позовом Тумасова Сергія
Олександровича до Товариства з обмеженою відповідальністю
Комерційний банк «Арма», Державної іпотечної установи, третя
особа: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального
округу Кабаєва Алла Анатоліївна про розірвання договору про
іпотечний кредит та припинення іпотечного договору, яке відбу-
деться в приміщенні суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14 А, кабінет
№ 27.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені статтями
169, 170 ЦПК України.

Суддя Н. В. Антонова

Кагарлицький районний суд Київської області викликає як
відповідача гр. Самбора Ігоря Анатолійовича, 16.08.1975 р. н.,
по цивільній справі № 368/2024/15-ц за позовом Самбор Світ-
лани Петрівни до Самбора Ігоря Анатолійовича про стягнення
аліментів на утримання дитини, для розгляду даної справи по
суті. Останнє відоме місце проживання відповідача Самбора
Ігоря Анатолійовича: с. Переселення, вул. Українки, 169, Київ-
ської області. Фактичне місце проживання не відоме.

Судове засідання відбудеться «25» травня 2016 року о 08 год.
30 хв. в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської об-
ласті, що знаходиться за адресою: вул. Володимира Великого,
3, м. Кагарлик, Київська область, головуючий по справі суддя
Шевченко І. І.

В разі неявки відповідача гр. Самбора Ігоря Анатолійовича в
судове засідання, справа буде розглянута в його відсутність.
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 18 ТРАВНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +4   +9    +13 +18
Житомирська +4   +9    +13 +18
Чернігівська +4   +9    +13 +18
Сумська +4   +9    +13 +18
Закарпатська +4   +9    +13 +18
Рівненська +4   +9    +12 +17
Львівська +4   +9    +12 +17
Івано-Франківська +4   +9    +12 +17
Волинська +4   +9    +12 +17
Хмельницька +4   +9    +13 +18
Чернівецька +4   +9    +12 +17
Тернопільська +4   +9    +12 +17
Вінницька +4   +9    +13 +18

Oбласть Нiч          День
Черкаська +4     +9   +13  +18
Кіровоградська +4     +9   +14  +19
Полтавська +4     +9   +14  +19
Дніпропетровська +7   +12   +15  +20
Одеська +7   +12   +16  +21
Миколаївська +7   +12   +16  +21
Херсонська +7   +12   +16  +21
Запорізька +7   +12   +16  +21
Харківська +7   +12   +16  +21
Донецька +7   +12   +16  +21
Луганська +7   +12   +16  +21
Крим +8   +13   +16  +21
Київ +6     +8   +15  +17

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Діти поєднають
відпочинок з вивченням мов

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

ОЗДОРОВЛЕННЯ. З 1 червня на Миколаївщині для оздоровлення
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з ін-
тернатських установ функціонуватимуть дитячі оздоровчі центри «Ор-
лятко» в Рибаківці та  «Вітрила» в Очакові. На оздоровлення дітей ви-
ділено понад два мільйони бюджетних коштів. Також, відповідно до
запрошень міжнародних благодійних фондів, влітку цього року 108
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців
інтернатів оздоровлюватимуться в Сполучених Штатах Америки. Буде
також організовано вивчення англійської мови в оздоровчому центрі
«Орлятко». З дітьми працюватимуть волонтери Фонду «Фундація со-
ціального розвитку». Вони навчатимуть через  ігри, розваги, спортивні
змагання.  Всього в області функціонуватиме 190 пришкільних таборів
з денним перебуванням дітей.

Закарпатські річки
збагатяться лососевими

Василь БЕДЗІР, 
«Урядовий кур’єр»

ІХТІОФАУНА. Зариблювати гірські річки та потоки мальком струм-
кової форелі — звична справа для групи енергетичних компаній «РЕ-
НЕР», що в Закарпатській області. Кілька років поспіль вона випускає
у водні артерії краю десятки тисяч рибинок, з яких за певний  час ви-
ростуть ваговиті харіуси й форелі.

Торік у такий спосіб збагатили іхтіофауну 40 тисячами мальків рід-
кісних видів лососевих, цьогоріч — планується  на 10 тисяч більше.
Перші тисячі мальків потрапили у притоку річки Шипіт, що в селі Тур’я
Поляна Перечинського району, а також у притоки Тересви Тячівсько-
го. Щорічна акція завершиться на Рахівщині. Також група  вдруге роз-
почала акцію «Юні лісівники зариблюють річки», координуючи цю ро-
боту з членами шкільних лісництв. Таким чином енергетики, які спо-
руджують у краї за Карпатами ряд малих гідроелектростанцій, не до-
пускають скорочення ареалу рідкісних риб у водоймах краю. «Нарівні
з громадськістю тих населених пунктів, поблизу яких споруджуються
міні-ГЕС, несемо відповідальність за те, щоб зберегти довкілля і всі
природні багатства. Робимо все, що від нас залежить, щоб не допус-
тити втрат природного біорізноманіття Карпат», — сказав керівник
департаменту по зв’язках з громадськістю групи «РЕНЕР» Юрій Сас.

ФОТОФАКТ

ЯК ЗОЛОТА РИБКА У ВОДІ… На чемпіонаті Єв-
ропи з водних видів спорту, який проходить у Лон-
доні з 9 по 22 травня, вже завершили свої виступи
стрибуни у воду і представники синхронного пла-
вання. Найвищу нагороду зокрема здобули україн-
ські синхроністки у довільній програмі. Наша коман-
да у складі Ганни Волошиної, Лоліти Ананасової,
Дар’ї Юшко, Олени Гречихиної, Ольги Золотарьової,
Катерини Резнік, Анастасії Савчук, Ксенії Сидорен-
ко, Олександри Сабади і Катерини Садурської от-
римала за свій виступ від суддів 94 бали.

Збірна України зі стрибків у воду своєю чергою
посіла третє місце в загальнокомандному заліку
чемпіонату Європи-2016.  На рахунку українців 8 на-
город — 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові. Медалі най-
вищого ґатунку здобули Ілля Кваша (індивідуальні
стрибки з метрового трампліна), Юлія Прокопчук (ін-
дивідуальні стрибки з вишки), Юлія Прокопчук —
Максим Долгов (мікст, вишка).

Учора розпочали свої виступи на європейській
першості плавці. Побажаємо і їм щедрого «улову». 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Наступного сезону Украї-
ну в Лізі чемпіонів УЄФА

представлятимуть «Динамо»
і «Шахтар». Кияни зіграють у
груповому етапі турніру, а
срібний призер розпочне з
третього туру кваліфікації. У
Лізі Європи свої сили спробу-
ють «Зоря», «Ворскла» та
«Олександрія», оскільки
бронзовий призер УПЛ дніп-
ропетровський «Дніпро» дис-
кваліфікований УЄФА на рік. 

Минулими вихідними від-
булися матчі завершального
26-го туру української
Прем’єр-ліги сезону-2015—
2016. «Волинь»,  для якої май-
бутня футбольна історія по-
чинатиметься на перегорну-
тому аркуші,  легко розібра-
лася зі ще одним аутсайде-
ром, якого лихоманить трива-
лий час, — «Говерлою». Ужго-
родці поступилися суперни-
кові майже в усіх компонен-
тах, що призвело до поразки з
великим рахунком. Наставни-

ка «Говерли» В’ячеслава
Грозного після слабкої гри пі-
допічних навіть госпіталізу-
вали. Тим часом  «Чорномо-
рець», який також опинився у
небезпечній зоні, більше хотів
завершити сезон перемогою і
домігся свого в матчі зі «Стал-
лю». Одесити забили в дода-
ний час: Хобленко вийшов
один на один з воротарем і
реалізував момент.

Київське «Динамо» в ста-
тусі чемпіона грало з «Мета-
лістом» резервним складом.
Підопічні Сергія Реброва лег-
ко обіграли харківську ко-

манду, яка може перестати
існувати цього літа, попри
чергові заяви власника про
збереження клубу. Тож го-
ловною подією зустрічі стало
шоу від фанатів «Металіста»,
які палили фаєри на знак
протесту проти політики
власників клубу. Через дим
суддя був змушений на дея-
кий час зупинити зустріч.

У неділю «Дніпро» без Зо-
зулі, Ротаня і Піко, які чека-
ють на рішення КДК ФФУ,
не зміг обіграти «Олімпік». А
«Олександрія» в матчі учас-
ників кваліфікації Ліги Євро-

пи наступного сезону міні-
мально обіграла «Ворсклу».

Гра «Шахтаря» і «Зорі» бу-
ла своєрідною репетицією фі-
налу Кубка України, який
відбудеться 21 травня у Льво-
ві. «Гірники» мінімально вели
до перерви, а в другому таймі
Тотовицький оформив хет-
трик і приніс «Зорі» перемогу.
Голи півзахисника були один
кращий за інший. Утім,  чи
допоможе це залучити  гля-
дачів на трибуни «Арени
Львів», дізнаємося ближче до
дати поєдинку. Оскільки ста-
ном на неділю на матч між
«Шахтарем» і «Зорею» було
продано лише близько 700
квитків. На думку експертів,
якщо тенденція збережеться
найближчими днями, цей фі-
нал стане найменш числен-
ним за відвідуваністю в історії
проведення Кубка України. 

До речі, найкращим бом-
бардиром української Пре -
м’єр-ліги за підсумками сезо-
ну став бразилець Алекс Тей-
шейра, на рахунку якого 22
голи в 15 матчах. І попри те
що бразилець полишив
«Шахтар» ще взимку, підпи-
савши контракт із китай-
ським клубом «Цзянсу Су-
нін», результат так і зали-
шився найкращим у сезоні.
Другим став форвард луган-
ської «Зорі» Пилип Будків-
ський, який записав на свій
рахунок 14 точних ударів, а
до трійки увійшов лідер київ-
ського «Динамо» Андрій Яр-
моленко — 13 голів.

Попри те що в останніх
матчах  регулярної першості
й кубкових півфіналах  виру-
вали часом зовсім не фут-
больні пристрасті,  вже цього
тижня вчорашні суперники, а
нині гравці національної збір-
ної України зберуться в одну
команду. Учора головний тре-
нер першої команди Михайло
Фоменко назвав попередній
склад тих, із ким готувати-
меться до Євро-2016. 
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Для збірників усе лише
розпочинається
ФУТБОЛ. Команди Прем’єр-ліги підбивають підсумки 
і делегують представників у національну

Підсумкова турнірна таблиця
Команда І В Н П М О

1 «Динамо» Київ 26 23 1 2 54 – 11 70
2 «Шахтар» Донецьк 26 20 3 3 76 – 25 63
3 «Дніпро» Дніпропетровськ 26 16 5 5 50 – 22 53
4 «Зоря» Луганськ 26 14 6 6 51 – 26 48
5 «Ворскла» Полтава 26 11 9 6 32 – 26 42
6 «Олександрія» Олександрія 26 10 8 8 30 – 29 38
7 «Карпати» Львів 26 8 6 12 26 – 37 30
8 «Сталь» Дніпродзержинськ 26 7 8 11 22 – 31 29
9 «Олімпік» Донецьк 26 6 7 13 22 – 35 25

10 «Металіст» Харків 26 5 9 12 19 – 46 24
11 «Чорноморець» Одеса 26 4 10 12 20 – 39 22
12 «Волинь» Луцьк 26 10 8 8 36 – 36 20
13 «Говерла» Ужгород 26 3 7 16 13 – 45 7
14 «Металург» Запоріжжя 26 0 3 23 7 – 50 3
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