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Фінансові операції
публічних діячів
потрібно ретельно
перевірити

ВІВТОРОК, 29 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Більшість
жителів Донбасу
майбутнє свого
рідного краю
бачить у складі
України».

№59 (5679)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Феміда від відеокамери
не сховається?
Фото УНIAН

ЦИТАТА ДНЯ

На Луганщині з’ясовують,
чи всі, хто зареєструвався
як переселенець, справді
мають право на такий
статус, а отже і на виплати

Президент про громадську думку й настрої
на тимчасово окупованих землях

Потрійна
відповідальність
вояків
АТО. Президент Петро Порошенко відвідав Центр управління
у зоні проведення антитерористичної операції, перебуваючи з
робочою поїздкою в Донецькій області. Він провів зустріч із керівним складом штабу АТО та прийняв доповідь щодо оперативної ситуації на фронті.
Глава держави призначив керівника АТО на території Донецької та Луганської областей Сергія Попка командувачем Сухопутних військ України та представив його керівному складу Центру
управління у зоні проведення АТО. «Прошу пам’ятати, що саме
на вас лежить потрійна відповідальність за долю країни, за ефективне застосування підпорядкованих військ для захисту Батьківщини, за життя кожного солдата, кожного громадянина нашої
держави», — цитує слова Президента його прес-служба.
Петро Порошенко наголосив на важливості не втрачати пильність і кожну хвилину використовувати для посилення наших рубежів, вдосконалення бойової майстерності та навчання
військовослужбовців, накопичення необхідних резервів для гарантованої відсічі будь-яким діям ворога.

ЦИФРА ДНЯ

1 754 901
переселенця з Донбасу і Криму взяли на
облік підрозділи соцзахисту населення
обласних та Київської міської державних
адміністрацій

5
ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Парламентарії пропонують всі судові

засідання зробити відкритими

Свинська депопуляція
ГОСТРА ТЕМА. Загроза африканської чуми свиней (АЧС) перетворює диких кабанів

на заручників некомпетентності чиновників
Віктор ШПАК,
«Урядовий кур’єр»
лютому цього року в мисливських угіддях одного із
приватних товариств у Радомишльському районі Житомир-

У

щини виявили десять трупів диких свиней. Лабораторні дослідження засвідчили, що причиною
загибелі стала АЧС, для непоширення якої було вжито невідкладних заходів. Нині вже можна
констатувати, що спалах небез-

печної хвороби вдалося ліквідувати. Однак він висвітлив багато
проблем, від з’ясування й усунення яких залежить не лише
епідемічне благополуччя свинарства в Україні. Заходи, які застосовують у разі виявлення АЧС

серед свійських свиней, вже добре опрацьовано. Вони високоефективні. Зокрема в осередку
спалаху хвороби всі хворі й здорові свині підлягають безумовному знищенню, а місця їх
утримання — дезінфекції. Із на-

вколишньої 20-кілометрової зони
так званого спостереження свиней відправляють на м’ясокомбінат, де туші переробляють,
дотримуючись особливих
вимог, що унеможливлює
поширення хвороби.
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 28 березня 2016 року
4 820103 080015

USD 2607.0332
EUR 2907.8848
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.8095
за 10 рублів

/ AU 318318.75

AG 3983.55
PT 249493.08
за 10 тройських унцій

PD 150425.82
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УРЯДОВИй КУР’ЄР

www.ukurier.gov.ua

документи
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 21 березня 2016 р. № 219
Київ

Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19
Кабінет Міністрів України Постановляє:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19 «Питання використання
спирту етилового для виробництва лікарських засобів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 115; 2013 р.,
№ 70, ст. 2575; 2015 р., № 53, ст. 1707) зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2016 р. № 219
ЗМІнИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 19
1. У графі «Квота на відвантаження спирту етилового, дал»:
1) у позиції «ПАТ «Вітаміни» цифри «900» замінити цифрами «1600»;
2) у позиції «Державне підприємство «Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної
хімії та нафтохімії Національної академії наук України» цифри «2600» замінити цифрами «3640»;
3) у позиції «ПрАТ фармацевтична фабрика «Віола» цифри «80000» замінити цифрами «104000».
2. Позицію
«ПрАТ «Біофарма»
36273281
м. Київ
7045»
замінити такою позицією:
«ТОВ «Біофарма Плазма»
39000694
м. Біла Церква
7045».
Київської області
3. У графі «Найменування суб’єкта підприємницької діяльності» слова «Новоград-Волинська філія Житомирського обласного центру крові» замінити словами «Новоград-Волинська філія комунальної установи «Житомирський обласний центр крові».
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В провадженні Шосткинського міськрайонного суду Сумської області знаходиться цивільна справа за позовом Мухортової Вікторії
Олександрівни до Мухортова Дмитра Володимировича, 3-я особа:
Мухортова Надія Дмитрівна про стягнення аліментів на утримання
повнолітньої дитини на час навчання.
Шосткинський міськрайонний суд Сумської області відповідно
до ч. 4 ст. 74 ЦПК України викликає до суду: Мухортова Дмитра Володимировича, останнє відоме місце реєстрації: вул. Фурманова,
12/89, м. Дніпропетровськ, який є відповідачем по справі, на
12 травня 2016 р. о 08.30 год.
Судове засідання відбудеться у приміщенні Шосткинського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: вул. К. Маркса,
63, м. Шостка, каб. № 2, головуючий суддя Шпак З.П.
Відповідач вправі подати заперечення проти позову з посиланням на докази або пояснення щодо позовних вимог та надіслати на
адресу Шосткинського міськрайонного суду Сумської області.
У разі неявки вищевказаної особи в судове засідання, справа
буде розглянута за її відсутності, за наявними доказами у справі.



оголошення

Суддя Радченко Л.А.
У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської області, смт Голованівськ, знаходиться цивільна справа № 386/80/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Порхуна Ігоря Володимировича про стягнення заборгованості по кредитному
договору.
Судовий розгляд справи призначено на 11 квітня
2016 року об 11.00 у Голованівському районному
суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна
(Леніна), 18.
Суд викликає Порхуна Ігоря Володимировича у судове засідання як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та неповідомлення про причини неявки
справа буде розглянута за наявними у справі доказами з постановленням заочного рішення.
Суддя Бутенко О.Ф.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
_____________________
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 16 березня 2016 р. № 169-р
Київ

Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини про взаємну допомогу
в митних справах
1. Схвалити проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини про взаємну
допомогу в митних справах.
Уповноважити Голову Державної фіскальної служби Насірова Романа Михайловича підписати зазначену Угоду.
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. № 39 «Про
підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Боснії і Герцеговини про взаємну допомогу в
митних справах».
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

оголошення
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Краматорський міський суд Донецької області (84000, м.
Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Укрсоцбанк» до:
Кублій Олександра Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, місце проживання якого невідоме, викликається на 20.04.2016 року о 15.00 годині, до суду,
каб. № 3, для участі у розгляді справ по суті; 234/1678/16-ц.
Матвієвського Андрія Валентиновича про стягнення заборгованості за кредитним договором, місце проживання якого
невідоме, викликається на 20.04.2016 року о 15.30 годині до
суду, каб. № 3, для участі у розгляді справ по суті;
Жулідова Анатолія Івановича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, місце проживання якого невідоме,
викликається на 20.04.2016 року о 16.00 годині до суду, каб.
№ 3, для участі у розгляді справ по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості: № 310/986/16-ц до Калініченка Микити
Олександровича, Калініченко Ірини Валеріївни про
стягнення заборгованості.
Розгляд справ призначено на 11.04.2016 року
о 14.00 годині 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 відповідачів: Калініченка Микиту
Олександровича, Калініченко Ірину Валеріївну.
У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута
за наявними в ній матеріалами.
Суддя Літовка В.В.
Суддя Н.І. Черткова

Суддя З.П. Шпак
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовами ПАТ КБ «Приват Банк» до Ледовського Віктора Федоровича та Полівцева Костянтина Олександровича про
стягнення заборгованості.
Відповідачі по справах викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 313) для участі у розгляді
справи по суті: Ледовський Віктор Федорович, 11.10.1954р.н.,
(який мешкає: Донецька область, м. Єнакієве, пр. Забійників,
10\12, місце реєстрації невідоме), викликається на 01 квітня 2016
року о 09 годині 30 хвилин; Полівцев Костянтин Олександрович,
27.01.1978р.н., який мешкає: Донецька область, м. Вуглегірськ,
вул. Залізнодорожня, 52, місце реєстрації невідоме, викликається на 01 квітня 2016 року о 09 годині 15 хвилин до суду, кабінет № 313, для участі у розгляді справ по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.



4. У позиції «Приватне підприємство «Кілафф» у графі «Місцезнаходження» слова «м. Донецьк» замінити словами «м. Суми».
5. Доповнити додаток такими позиціями:
Дочірнє підприємство «Агрофірма «Ян» приватного
30847917
с. Немиринці Ружинського району
38000
підприємства «Ян»
Житомирської області
Волинська обласна станція переливання крові
01982867
м. Луцьк
180
Комунальна установа «Одеська обласна станція
05480878
м. Одеса
237
переливання крові»
Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція
02006886
м. Чернігів
250
переливання крові»
Львівський обласний центр служби крові
1996757
м. Львів
149
ТОВ «Фарма Черкас»
38031098
м. Черкаси
907” .

Добропільський міськрайонний суд Донецької області ( 85000, Донецька область, м. Добропілля, вул.
Радянська, 39А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Кряжева Михайла
В’ячеславовича про стягнення боргу за кредитним
договором. Відповідач у справі Кряжев Михайло
В’ячеславович, 08 квітня 1977 року народження, офіційно зареєстрований за адресою: м. Харцизьк Донецької області, м-н Металургів, 38/59, викликається
на 22 квітня 2016 року о 10.00 год. до суду, каб. № 1,
для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутності.
Суддя Тітова Т.А.
Кагарлицький районний суд Київської області викликає як відповідача Немцану Ніну Георгіївну по цивільній справі № 386/2068/15ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором для розгляду даної справи по суті.
Фактичне місце проживання відповідача Немцану
Ніни Георгіївни невідоме. Останнє місце проживання
Немцану Н.Г.: с. Бурти, вул. Спеціалістів, 22, Кагарлицького р-ну Київської області.
Судове засідання відбудеться 14 квітня 2016 року
о 09 год. 30 хв. в приміщенні Кагарлицького районного суду за адресою: м. Кагарлик, вул. Московська,
3, Київської області, головуючий по справі суддя Кириченко В.І.
В разі неявки відповідача Немцану Ніни Георгіївни
в судове засідання, справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя В.І. Кириченко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85000, Донецька область, м. Добропілля, вул.
Радянська, 39А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Желніна Сергія
Миколайовича про стягнення боргу за кредитним договором.
Відповідач у справі Желнін Сергій Миколайович,
19 грудня 1986 року народження, офіційно зареєстрований за адресою: м. Харцизьк Донецької області,
вул. Енергетиків, 3, викликається на 22 квітня 2016
року о 10.00 год. до суду, каб. № 1, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутності.
Суддя Тітова Т.А.
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Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська,
39А) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк»
до Бабенкова Сергія Васильовича, Петренко Сергія Віталійовича про стягнення боргу за кредитними договорами.
Відповідачі у справі Бабенков Сергій Васильович, 1961 року
народження, офіційно зареєстрований за адресою: м. Харцизьк Донецької області, вул. Жовтнева, 82/94, та Петренко
Сергій Віталійович, 1977 року народження, офіційно зареєстрований за адресою: м. Іловайськ Донецької області,
вул. Незалежності, б. 109, викликаються на 18 квітня 2016
року об 11.30 год. до суду, каб. № 1, 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 у їх відсутності.

Суддя Тітова Т.А.
Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач Козакова Ірина Миколаївна, 23.11.1954
року народження, останнє місце реєстрації: 86783, Донецька область, м. Зугрес, вул. Пушкіна, буд. 3, кв. 7;
викликається на 01 квітня 2016 року о 09.30 годині до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, 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 справу буде розглянуто у її відсутність на підставі
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області
викликає відповідача:
- Кухтікова Павла Олександровича (останнє відоме місце реєстрації: Полтавська область, м. Кременчук, вул. О. Древаля (колишня вул.
Петровського), 127/1, та останнє відоме місце проживання: Полтавська область, м. Кременчук, пр. Свободи (колишня вул. 60 р. Жовтня), 144, кв. 62).
В судове засідання по цивільній справі № 545/10420/15-ц провадження № 2/524/558/16 за позовом Маховик Анастасії Юріївни до Кухтікова Павла Олександровича про позбавлення батьківських прав.
Судове засідання призначено на 09 год. 00 хв. 25 квітня 2016 року
у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева,
29/5, к. 25.
Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідача Кухтікова П. О. справа буде розглянута
за відсутності цієї особи з ухваленням відповідного рішення на підставі наявних у справі доказів.
Вказана особа зобов’язана повідомити суд про причини неявки в
судове засідання та зміну місця проживання або знаходження.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне провадження № 426/22/16-к
стосовно Корнета Ігоря Олександровича, 29.04.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому
здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений
Корнет І.О. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул.
П.Ткаченка, буд. 31.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України Сватівський
районний суд Луганської області викликає Корнета Ігоря
Олександровича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 4 квітня 2016 року о 10.00 год. у залі судових засідань
Сватівського районного суду Луганської області за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Гашинського М.А., суддів: Половинки В.О.,
Суддя С.Г. Нестеренко Пчолкіна С.А.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «ДТЕК Донецькобленерго»
в особі Криворізького ЦОК до Пойдуна Віктора
Миколайовича про стягнення вартості електроенергії, не облікованої внаслідок порушення споживачем правил користування електроенергією.
Відповідач Пойдун В.М. викликається на 4
квітня 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
відповідачу, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у них даних
чи доказів і ухвалено заочне рішення.

ПовІстКа ПРо вИКлИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626)-66-42-55) знаходиться кримінальне провадження № 4201405000000473 (справа
№ 1-кп/243/788/2015) за обвинуваченням Давиденка
Олександра Анатолійовича за ст.ст. 258-3 ч. 1, 367
ч. 2 КК України.
Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Давиденка Олександра Анатолійовича, який зареєстрований за адресою: вул.
К.Маркса, 23/23, м. Слов’янськ Донецької області,
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 4
квітня 2016 року об 11.00 год. у залі судового засідання № 7.
Якщо обвинувачений, до якого не застосовано
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не
прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його
прибуття до суду. Суд також має право постановити
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу
про накладення на нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької
обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну
справу № 233/6928/15-ц за позовом Лобач Інни
Вікторівни до Комунальної медичної установи
«Центр первинної медико-санітарної допомоги
№ 5» м. Макіївки Донецької області про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної
плати, компенсації заробітної плати у зв’язку з
порушенням строків її виплати та середнього заробітку за весь час затримки розрахунку при
звільненні та відшкодування моральної шкоди.
Відповідач у справі Комунальна медична установа «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5» (м. Макіївка Донецької області, вул.
Новобольнична, буд. 1) викликається до суду на
4 квітня 2016 року о 08.15 годині, каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Діденко С. О.

Суддя О. В. Неженцева

Суддя О. С. Малінов

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду
Луганської області знаходиться кримінальне
провадження № 426/15/16-к стосовно Шубіна
Олександра Васильовича, 20.05.1972 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину,
передбаченого ч.1 ст. 109, ч.2 ст. 110, ч.1 ст.
258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.
Обвинувачений Шубін О.В. зареєстрований за
адресою: м. Луганськ, кв-л Комарова, буд. 28,
кв. 4.
На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України,
Сватівський районний суд Луганської області
викликає Шубіна Олександра Васильовича в підготовче судове засідання, яке відбудеться 4
квітня 2016 року о 10.30 год. у залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у
складі головуючого судді Гашинського М.А.,
Суддя Тверський C. M. суддів: Половинки В.О., Пчолкіна С.А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Миру,
5) викликає:
— по справі 2/219/923/2016, відповідачі: Коротін
Сергій Вікторович, Коротіна Аліна Вікторівна, останнє
місце проживання та реєстрації: Донецька область,
м. Бахмут (Артемівськ), вул. Ювілейна, 111-50, за позовом ПАТ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 05.04.2016 року о 13.00 годині,
— по справі 2/219/1318/2016, відповідач: Цимах
Ірина Костянтинівна, останнє місце проживання та реєстрації: Донецька область, м. Часів-Яр, вул. Горького,
19-40, за позовом ПАТ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості на 05.04.2016 року о 13.15 годині,
— по справі 2/219/1274/2016, відповідач: Лозинська Людмила Василівна, останнє місце проживання
та реєстрації: Донецька область, с. Берестове, Бахмутський (Артемівський) р-н, вул. Симонова, 57, пров
Южний, 10, за позовом ПАТ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості на 05.04.2016 року о 13.30 годині
до суду, каб. №309, 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 розглядатися у їхню відсутність.

телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ЗАПИТ ЛИСТІВ ПРО ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ № QCBS-B1

Мінфін разом з Європейським інвестиційним банком

(консультаційні послуги, відбір фірми)

започатковують реалізацію спільного Проекту, спрямованого на фінансування
реального сектору економіки України через українські комерційні банки

УКРАЇНА
Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»
Угода про позику № 8404-UA від 9 липня 2014 року
Підтримка запровадження нових методів роботи соціальних інспекторів
Код закупівлі QCBS-B1
Уряд України отримав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (далі — «МБРР») позику на
цілі реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» та має намір використати частину коштів цієї позики на консультаційні послуги.
Консультаційні послуги (далі — «Послуги») включають підтримку запровадження нових методів роботи
соціальних інспекторів шляхом: (1) розробки нормативно-правових актів щодо діяльності соціальної інспекції, (2) розробки та підтримки аналітичних систем ризико-орієнтованих перевірок та непрямої оцінки
доходів при наданні соціальної допомоги, (3) розробки навчальних програм та проведення тренінгів для
соціальних інспекторів, (4) розробки системи звітності та здійснення аналізу порушень при наданні соціальної підтримки, (5) інформування громадськості, (6) супроводу діяльності соціальних інспекторів тощо.
Очікуваний період надання послуг — чотири роки, з вересня 2016 року по серпень 2020 року.
Цим листом Міністерство соціальної політики України запрошує прийнятні консультаційні компанії (далі
— «Консультанти») висловити свою зацікавленість у наданні зазначених Послуг (українською або англійською мовою). Зацікавлені Консультанти мають надати інформацію, що підтверджує наявність у компанії
досвіду та кваліфікації, необхідних для виконання вищезазначених Послуг. Критерії для включення компаній
до короткого списку наступні:
Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
• не менше 10 років досвіду в наданні консультаційних послуг з розвитку державних інституцій;
• досвід у здійсненні не менше 3 аналітичних досліджень в соціальній сфері з застосуванням результатів
обстеження;
• досвід у підготовці та проведенні не менше 3 тренінгів на національному/регіональному рівнях з загальною кількістю не менше 1 тис. осіб кожний;
• досвід розробки нормативно-правових актів;
• досвід проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній.
Бажані кваліфікаційні вимоги до Консультантів:
• досвід у розробці нормативно-правових актів у сфері соціального захисту України;
• досвід у наданні консультативних послуг у сфері соціального захисту України.
Зацікавлені консультанти мають звернути увагу на параграф 1.9 «Керівництва: відбір та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами 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) 11 квітня 2016 року.
Міністерство соціальної політики України
вул. Еспланадна, 8/10
Київ, 01601, Україна
До уваги: Устименка Сергія Олександровича, заступника Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції; голови Комітету з конкурсних торгів
Телефон: + 38 (044) 289-74-03
Ел.пошта: serhii.ustymenko@mlsp.gov.ua
копія:
nproskurin@ukr.net; mac001@ukr.net; n.chaban@mlsp.gov.ua

15 липня 2015 року Верховною Радою України було ратифіковано Фінансову угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), спрямовану на реалізацію Проекту «Основний кредит для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації»
(далі - Проект).
Наразі тривають заходи із започаткування реалізації зазначеного Проекту, у рамках якого Україна в особі Міністерства фінансів
України виступає Позичальником ресурсів ЄІБ.
За Проектом кредитні кошти обсягом 400 мільйонів євро спрямовуватимуться через українські комерційні банки на підтримку
розвитку приватного сектору економіки, проектів малого бізнесу та установ із середньою капіталізацією, а також проектів соціально-економічної інфраструктури, включаючи проекти з енергоефективності, пом’якшення наслідків змін клімату та адаптації
до них.
Реалізація Проекту здійснюватиметься шляхом надання Мінфіном кредитних коштів відібраним банкам-учасникам для подальшого фінансування означеними банками кредитних проектів власних клієнтів.
Кошти позики ЄІБ можуть спрямовуватися Міністерством фінансів України на кредитування комерційними банками середньо- та довгострокових інвестиційних потреб (до 10 років) та середньострокового обігового капіталу (від 2 років) підприємств
приватного сектору економіки України.
Участь у Проекті можуть брати такі типи субпозичальників:
• Малі та середні підприємства (МСП) – з кількістю персоналу до 250 осіб;
• Компанії із середнім рівнем капіталізації (КСК) – від 250 до 3000 осіб;
• Прийнятні підприємства (ПП) – з кількістю персоналу понад 3000 осіб.
Відповідно до типу субпозичальників сума субкредиту за рахунок коштів ЄІБ складатиме:
Тип субпозичальника
МСП, КСК
КСК
ПП

Сума cубпроекту
Не більше
більше ніж
н іж
екв.
екв. 2 5 , 0 мл
н. є
вро
млн.
євро
Ві
Від
де
екв.
кв. 2 5 , 0 до
екв
н. є
вро
екв.. 5 0 , 0 мл
млн.
євро
н іж
Не більше
більше ніж
н. є
вро
млн.
євро
екв. 5 0 , 0 мл
екв.

Відбір субпроектів здійснюватиметься безпосередньо банками-учасниками з урахуванням вимог ЄІБ*. АТ «Укрексімбанк»
надаватиме допомогу банкам-учасникам у реалізації Проекту в якості Агента Мінфіну.
Критерії прийнятності для банків та валютно-фінансові умови отримання коштів ЄІБ будуть оприлюднені пізніше.
З урахуванням наведеного, українським банкам пропонується висловитися щодо зацікавленості стосовно участі в зазначеному
Проекті, надіславши запит Міністерству фінансів України із зазначенням орієнтовних очікувань щодо строків та сум необхідного
фінансування на електронні поштові скриньки: APEX@hq.eximb.com та infomf@minfin.gov.ua у строк до 01 травня 2016 року.
У разі потреби додаткову інформацію можна також отримати, зателефонувавши за номером у Києві (044) 247-89-65
(АТ «Укрексімбанк»).
_________________________
* EIB Guide to procurement - http://www.eib.org/infocentre/publications/all/guide-to-procurement.htm
EIB Statement of Environmental and Social Principles and Standards http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_esps_en.pdf

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні
справи за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Укрсоцбанк» до:
Молодюк Сергія Васильовича, Молодюк Василя Георгійовича, Молодюк Ольги Олексіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором, місце проживання яких
невідомо, викликаються на 24.05.2016 року о 09.30 годині
до суду, каб. № 3, для участі у розгляді справ по суті;
234/1011/16-ц.
Сімак Наталії В’ячеславівни, Сімак Олега Павловича про
стягнення заборгованості за кредитним договором, місце
проживання яких невідомо, викликаються на 24.05.2016
року о 10.00 годині до суду, каб. № 3, для участі у розгляді
справ по суті; 234/186/16-ц.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

Печерський районний суд м. Києва викликає Семенець
Людмилу Миколаївну у судове засідання як відповідачку,
яка зареєстрована: вул. Підвисоцького, 21, кв. 58, м. Київ,
у справі № 711/8451/15-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «КУПЕР-ПРАЙС» до Семенець
Людмили Миколаївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відкладено до 09.15 год. 22
квітня 2016 року і відбудеться за адресою: м. Київ, вул.
Хрещатик, 42а, каб.14, суддя Остапчук Т.В.
Пропонуємо подати всі раніше не подані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення суд про причини неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі
наявних у ній доказів.
Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України, з опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя Літовка В.В.

Суддя Т.В. Остапчук

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Лашина В.Я., Лашиної Н.В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у цивільній
справі № 233/1210/16-ц – Лашин Володимир Якович, 01.08.1953 р.н., та Лашина Наталя Володимирівна, 16.08.1972 р.н., які зареєстровані за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, п. Калініно, м-н Калінінський, 7/61, викликаються у судове засідання на 08.45 год. 05.04.2016 р. Розгляд зазначеної
цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб. №16).
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.

Великописарівський районний суд Сумської області викликає Набоку Олексія Григоровича, 07 жовтня 1978 року народження, уродженця: с. Ямне Великописарівського району Сумської області, у судове засідання, яке відбудеться
14 квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин в залі судових засідань суду в смт
Велика Писарівка, вул. Борців Революції, 12, Сумської області, як відповідача
по цивільній справі № 575/158/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Набоки Олексія Григоровича, Набоки
Григорія Васильовича про дострокове солідарне стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Головуючий по справі В’юник Наталія Григорівна.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважної причини або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто без його участі на
Суддя Т.О. Мартишева підставі наявних матеріалів справи.

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ
УКРАЇНИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
На заміщення вакантної посади
головного тренера штатної команди
національної збірної команди України
з боротьби самбо.
Загальні вимоги для конкурсантів на
посаду головного тренера:
- повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст);
- післядипломна освіта в галузі управління;
- знання ділової української мови;
- стаж роботи за професіями не
менше 5 років.
Документи для участі в конкурсі,
Програма підготовки національної збірної команди України і виду спорту до
Всесвітніх ігор, План підготовки національної збірної команди України з виду
спорту до Всесвітніх ігор, чемпіонатів
світу та Європи приймаються протягом
30 календарних днів з дня його оголошення за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42, каб. 611, телефон для
довідок: 289-12-75.

Добропільський міськрайонний суд
Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Радянська, буд.
39А) розглядає цивільні справи за позовами Публічного акціонерного товариства
КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі:
Садовський Григорій Борисович,
02.01.1969 року народження, останнє
місце реєстрації: 86702, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Вокзальна, буд.
74, кв. 7;
Моргун
Валентина
Миколаївна,
20.12.1959 року народження, останнє
місце реєстрації: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Андрія Чумака,
буд.52, кв. 48;
викликаються на 07 квітня 2016 року
на 09.30 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 14, для
участі у розгляді справ. До розгляду цивільних справ пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.
У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті у їх відсутність
на підставі наявних у них даних чи доказів
і ухвалено заочні рішення.
Суддя Хоменко Д.Є.

Костянтинівський міськрайонний суд
Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№ 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Захарової
А.В., Мясоєдової Н.Д. про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідач
у
цивільній
справі
№ 233/1149/16-ц – Захарова Альбіна Василівна, 24.07.1977 р.н., зареєстрована за
адресою: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Таращанська, 44-а, викликається у
судове засідання на 08.15 год. 05.04.2016
року. Відповідач у цивільній справі
№ 233/1154/16-ц – Мясоєдова Наталія
Дмитрівна, 13.02.1960 р.н., зареєстрована
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Коккінакі, 71/4, викликається у
судове засідання на 08.30 год. 05.04.2016
р. Розгляд зазначених цивільних справ
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. № 2, каб. № 16).
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.
Суддя Т.О. Мартишева

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті (вул. Свободи, 10,
м. Бахмут, 84500) розглядає кримінальне провадження
№ 42015050000000362 (11кп/775/457/2016) відносно Нємова Юрія Валентиновича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.
Обвинувачений по справі: Нємов Юрій Валентинович, зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Треньова, буд. 1в, кв. 26, викликається на судове засідання, яке відбудеться 07 квітня 2016 року о 10
годині 00 хвилин до апеляційного суду Донецької області для участі у
розгляді справи.
У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя Ф.С. Шигірт

Костянтинівський міськрайонний суд
Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№ 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бондаренко Л.М., Алфьорова О.В. про
стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач у цивільній справі
№ 233/1200/16-ц – Алфьоров Олександр
Валентинович, 10.01.1965 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м.
Макіївка, кв. Шахтарський, 1/44, викликається у судове засідання на 08.00 год.
04.04.2016 року. Відповідач у цивільній
справі № 233/1190/16-ц – Бондаренко
Любов Миколаївна, 09.11.1955 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область,
м. Макіївка, с. К. Маркса, вул. Західна,
1/4, викликається у судове засідання на
08.15 год. 04.04.2016 р. Розгляд зазначених цивільних справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного
суду Донецької області (корп. № 2, каб.
№ 16).
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.
Суддя Т.О. Мартишева

Житомирський районний суд Житомирської області
Повідомляємо про втрату спеціального дозволу
У зв’язку з втратою основної печатки
викликає Смаль Олега Миколайовича в судове засідання,
на
користування надрами, реєстраційний номер –
що відбудеться об 11 годині 30 хвилин 4 квітня 2016 року
Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроза адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 92, каб. 16, як 5861, дата видачі - 28 жовтня 2013 року, відомості
інвест-М» (код ЄДРПОУ 37879133)
відповідача по цивільній справі № 278/497/16-ц за позопро власника – ТОВ «САРМАТ-ГЕОЛОГІЯ», серія А
вом Мацук О.О. про позбавлення батьківських прав.

Суддя Є.О. Грубіян № 002769.

Сума фінансування за рахунок коштів ЄІБ
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вартості
ості субпроекту,
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вважати дану печатку недійсною.

Ліквідатор КП «ВОДРЕМ» - арбітражний керуючий Дерлюк Василь Дмитрович проводить конкурс з визначення
організатора аукціону і продажу майна КП «ВОДРЕМ»
(21000, м. Вінниця, вул. Складська, 4, код 01381027) у вигляді цілісного майнового комплексу, який складається з
основних засобів, ТМЦ, та корпоративних прав. Для участі
у конкурсі запрошуються особи, які відповідно до установчих документів мають право на здійснення діяльності з
проведення аукціонів. Для участі у конкурсі необхідно подати:
а) заяву про виконання функцій організатора аукціону
із зазначенням відомостей про кандидатуру організатора
аукціону (повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код, організаційно-правова форма, місце знаходження, номер телефону та інші засоби зв’язку, а також
прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та
номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми
особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи,
у тому числі підписувати договори), а також пропозиції
щодо суми винагороди за проведення аукціону;
б) засвідчені в установленому порядку копії установчих
або інших документів, відповідно до яких заявник має
право проводити аукціони;
в) текст проекту договору про проведення аукціону із
зазначенням основних істотних умов договору;
г) довідку, що містить перелік проведених заявником
аукціонів, для підтвердження досвіду у цій сфері не менше
3 років.
Конкурсні пропозиції надсилати на адресу: 01001, Київ1, вул. Хрещатик, 22, а/с 144-в, арбітражний керуючий Дерлюк Василь Дмитрович. Переможець конкурсу
визначається за основними критеріями: наявність права
на здійснення діяльності проведення торгів, достатній, але
не менше як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована найменша сума винагороди. Кінцевий термін
прийняття заяв та документів – 15.04.2016 р. включно. Замовник аукціону: Арбітражний керуючий Дерлюк Василь
Дмитрович (01001, Київ-1, вул. Хрещатик, 22, а/с 144-в,
E-mail: akdvd2@gmail.com. Телефон для довідок
(067)3628671.

До уваги Прасола Андрія Григоровича! Прошу терміново отримати у відділенні зв’язку 01001, Київ-1 (місто Київ, вул. Хрещатик, 22) ц/л від 17.03.16 на ваше ім’я «до запитання»,
вкладенням до якого є: копія протоколу Зборів ТОВ «ПРОМІНВЕСТТЕХНОЛОГІЯ» від 20.01.16; повідомлення від 20.01.16 про
проведення 21.04.16 о 09.00, за місцем знаходження ТОВ
«ПРОМІНВЕСТТЕХНОЛОГІЯ» чергових Зборів, включаючи їх порядок денний.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
В провадженні Ренійського районного суду Одеської
області знаходиться цивільна справа № 510/1766/15-ц
за позовом Попової Ольги Сергіївни до Финошина Миколи Афанасійовича про визнання права власності.
Розгляд справи призначено на 08 год. 00 хв.
04.04.2016 р. у Ренійському районному суді Одеської області за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Леніна,
122. Cуддя Дудник В.І., тел. (04840) 4-21-29.
Суд викликає як відповідача Финошина Миколу Афанасійовича, остання відома адреса: Одеська область,
м. Рені, вул. Пролетарська, 15/86. Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута без його участі.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул.
Володимирська, 15) викликає в судове засідання як
відповідача Макрищева Артема Вікторовича на 10.30
год. 11.04.2016 року для участі в розгляді цивільної
справи за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» на
заочне рішення Васильківського міськрайонного
суду Київської області від 6 жовтня 2015 року в
справі за позовом ПАТ «КБ «Надра» до Макрищева
Артема Вікторовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Суддя С. М. Верланов

Шевченківський районний суд м. Києва викликає
в судове засідання Лебедя Вадима Олексійовича як
відповідача по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Лебедя
Вадима Олексійовича про звернення стягнення на
предмет застави, яке відбудеться 04.04.2016 p. о
10.30 год. за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, 4-й поверх, каб. 408. Явка до суду обов’язкова. У
разі неявки справа буде розглядатися за наявними
в ній доказами.
Суддя Піхур О. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

Суддя Тімінський В. В.

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє відповідача Стахівського Сергія
Миколайовича, що розгляд цивільної справи за позовом Черевко Світлани Валеріївни до Стахівського
Сергія Миколайовича про відшкодування моральної
шкоди відбудеться о 12 год. 30 хв. 13 квітня 2016
року в приміщенні Києво-Святошинського районного суду Київської області за адресою: м. Київ, вул.
Мельниченка, 1.
У випадку неявки в судове засідання справа буде
розглянута за вашої відсутності на підставі наявних
у ній доказів.
Суддя А. Я. Волчко

Лисичанський міський суд викликає Федаркова Альберта Миколайовича, 12 грудня 1968 р.н. (прож.: м. Перевальськ, вул. Лиман, б. 117) та Марченка Костянтина
Миколайовича, 26 жовтня 1968 р.н. (прож.: м. Алчевськ,
пр. Металургів, 36/48) як відповідачів по цивільній справі
за позовом ПАТ «Банк Кредит Дніпро» про стягнення заборгованості в судове засідання, яке призначено на
06.04.2016 року о 9 год. 00 хв.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Лисичанського міського суду за адресою: м. Лисичанськ, вул.
Штейгерська, 38, каб. 11.
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Лисичанський міський суд викликає Кочкіну Олену
Анатоліївну, 17.05.1973 р.н. (прож.: м. Алчевськ, вул.
Куйбишева, б. 25-а) як відповідача по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості в судове засідання, яке призначено на
05.04.2016 року о 9 год. 30 хв.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Лисичанського міського суду за адресою: м. Лисичанськ, вул.
Штейгерська, 38, каб. 11.
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. С. Полєно

Суддя Нестеренко Н. В.

Суддя Нестеренко Н. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Василину Наталію Володимирівну як відповідача по цивільній
справі № 2/756/1266/16 за позовом Павлової Людмили
Миколаївни до Василини Наталії Володимирівни про
спростування відомостей, що не відповідають дійсності
і порочать гідність, честь, ділову репутацію та відшкодування моральної шкоди, у судове засідання на 12 квітня
2016 р. о 12.30 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 в ній доказами відповідно
до ст. 169 ЦПК України.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання по цивільній справі як відповідача
Панкевича Олександра Євгеновича, 1989 року народження, за позовом Андрющенко Людмили Василівни про визнання особи такою, що втратила право
на користування житловим приміщенням.
Судове засідання відбудеться об 11 год. 40 хв.
8 квітня 2016 року.
Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, каб.
34.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без вашої участі.
Суддя В. П. Гончарук

Білокуракинський районний суд Луганської об-

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50річчя Перемоги, 34, викликає: Двуличанського Олексія
Анатолійовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/7070/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Двуличанського Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 6 квітня 2016 року о
09.00 год.; Воробйову Яніну Віталіївну як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/7124/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Воробйової Яніни Віталіївни
про стягнення заборгованості, що відбудеться 6 квітня 2016
року о 10.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
засідання відповідача Головатюка Миколу Миколайовича по справі ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення кредитної заборгованості.
Слухання відбудеться 05.04.2016 року о 14.00 год.
у приміщенні Суворовського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зал № 18.
В разі неявки відповідача в судове засідання, цивільна справа буде розглянута за його відсутності на
підставі наявних доказів.
Суддя О. С. Пепеляшков

ласті повідомляє, що 16.03.2016 року розглянуто цивільну справу № 409/463/16-ц за заявою Кожухар
Людмили Василівни про відновлення втраченого судового провадження по цивільній справі № 24537/05 за позовом Кожухар Людмили Василівни до
Кожухара Андрія Олеговича про стягнення аліментів
та винесено рішення, яким вимоги задоволено.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 04.04.2016 року о 10.00 годині
відбудеться розгляд цивільної справи за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Казарезова Олександра Івановича, Казарезової Людмили Анатоліївни про стягнення заборгованості.

ласті повідомляє, що 24 грудня 2015 року розглянуто цивільну справу № 409/3344/15-ц за позовом
ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Соменкової Світлани Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором та винесено заочне
рішення про задоволення позову в повному обсязі.
Суддя Третяк О. Г.

Суддя А. С. Река

У провадженні Броварського міськрайонного суду Київської області знаходиться цивільна справа за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Овсієнка Олександра Вікторовича
про стягнення заборгованості. Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як відповідача по вказаній справі Овсієнка Олександра Вікторовича, останнє
відоме місце проживання та реєстрації: Київська область,
м. Бровари, вул. Короленка, буд. 59, кв. 31.
Розгляд даної справи відкладено на 10 год. 00 хв. 1
квітня 2016 року та відбудеться у залі суду за адресою: м.
Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213. Суд попереджає, що у випадку повторної неявки справа буде розглянута у відсутності відповідача за наявними в ній
матеріалами з постановленням заочного рішення.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідачів: Борзенка Сергія Олександровича, Борзенко Інессу Олегівну для участі в цивільній справі за
позовом ПАТ «БМ Банк» до Борзенка Сергія Олександровича, Борзенко Інесси Олегівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яка відбудеться 4 квітня
2016 року о 13.00 годині в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська,
30.
З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слухання справи.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н. M. Петришин

Суддя В. А. Карягіна

Апеляційний суд міста Києва викликає Кутового Олега Анатолійовича, відомою адресою якого є: 61001, м. Харків, вул. Іванівська, буд. 14, кв. 1, у судове засідання як відповідача в справі за
позовом Семенюка Василя Івановича до Кутового Олега Анатолійовича, третя особа: Зозуля Володимир Леонідович, про витребування майна з чужого незаконного володіння, в якій оголошено
перерву розглядом на 12 годину 00 хвилин 12 квітня 2016 року.
Розгляд справи відбудеться за адресою: м. Київ, площа
Солом’янська, 2а. Апеляційний суд міста Києва. Головуючий
суддя Слюсар Т.А.
Ви зобов’язані повідомити про причини неявки.
Суд роз’яснює, що у разі неявки за викликом до суду або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто у вашу
відсутність на підставі наявних у ній даних та доказів.

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено провадження у справі №21/16 за позовом
ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» до ТОВ
«АЛЬТОН», Мяктінова В.А. (місцезнаходження: АРК,
м. Феодосія, вул. Зерновська, буд. 53) про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться
18.04.2016 р. о 14.00 год. за адресою: м. Київ, вул.
Марини Раскової, 15, к. 811. Це оголошення розміщене також на сайті третейського суду:
tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідача
справа може бути розглянута за його відсутності.
Третейський суддя Р. А. Оберемко

Постійно діючим третейським судом при АУБ порушено провадження у справі №19/16 за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до ТОВ «Харцизький завод харчових концентратів» (м. Харцизьк, вул. Жовтнева,
буд. 34) та фізичної особи-підприємця Байдака Івана
Івановича (м. Донецьк, вул. Савченка, буд. 5, кв. ).
Судове засідання призначено на 15.04.2016 р. о
10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової,
15, к. 811. Це оголошення розміщене також на сайті
третейського суду: tretsud.aub.org.ua. У випадку неявки відповідачів справа може бути розглянута без
їх участі.
Третейський суддя В. М. Ярошовець

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85000, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська,
39А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Донцова Віктора
Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідач у справі Донцов Віктор Олександрович, 16 вересня 1980 року народження, офіційно зареєстрований за адресою: м. Іловайськ Донецької області, вул.
Титова, 7, викликається на 22 квітня 2016 року о 10.30 год.
до суду, каб. №1, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутності.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Кузнецова Олега Станіславовича як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ №420/452/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кузнецова О.С. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 6 квітня 2016 року о 08 год.
00 хв. (резервна дата судового засідання - 11 квітня
2016 року о 08 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28,
смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Д. С. Тарасов

В провадженні Галицького районного суду м.
Львова перебуває цивільна справа за позовом Гуріна
Максима Олеговича до Гуріної Катерини Олександрівни про розірвання шлюбу.
Гуріна Катерина Олександрівна, яка проживає за
адресою: м. Львів, вул. Івана Франка, 46/10«А», викликається як відповідач у судове засідання, яке відбудеться 22.04.2016 року о 10.00 год. у приміщенні
Галицького районного суду м. Львова (м. Львів, вул.
Чоловського, 2/6).
Суддя В. Ф. Романюк

Печерський районний суд м. Києва викликає Дякович
Світлану Миколаївну як відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом Стефанішина Андрія Миколайовича до Дяковича Олега Ігоровича, Дякович Світлани Миколаївни, Публічного акціонерного товариства
«ОТП банк», третя особа: Публічне акціонерне товариство «Фортуна-Банк», Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби
Головного територіального управління юстиції у м.
Києві, про звільнення майна з-під арешту, яке відкладено до 14.04.2016 на 10.00 год. та відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а, каб. 30.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Бельдюгу Віталія Вячеславовича як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ № 420/454/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бельдюги В.В. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 06 квітня 2016 року о 09 год.
00 хв. (резервна дата судового засідання 11 квітня
2016 року о 09 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28,
смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Д.С. Тарасов

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності (Фрунзе), 13) розглядається цивільна справа № 236/648/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Промоти Оксани Володимирівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 52415,11 гривень.
Відповідачка Промота Оксана Володимирівна викликається до каб. № 27 суду на 01 квітня 2016 року о 08 годині
15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа
буде розглянута у її відсутності за наявними доказами.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50річчя Перемоги, 34, викликає: Смірнова Валерія
Валерійовича як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/7164/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Смірнова Валерія Валерійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 05 квітня 2016 року о 16.00 год; Сєдойкіну Ларису Валеріївну як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/7074/15-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Сєдойкіної Лариси Валеріївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 05 квітня 2016 року о
09.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє
відповідача Савко Тетяну Миколаївну, що цивільна справа
за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» на заочне рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05
червня 2015 року по справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк», Савко
Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості, відкладена до розгляду в апеляційному суді Дніпропетровської
області (м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 04
квітня 2016 року о 15 год. 00 хв.
У разі неявки відповідача у судове засідання, справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя А.С. Река

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що
судове засідання у справі за позовом Саменова Арнура
Шалабаєвича до Публічного акціонерного товариства
«Страхова компанія «ЛЕММА» про стягнення страхового
відшкодування призначено на 04.05.2016 року о 17 год.
00 хв. за адресою: м. Київ-01601, вул. Хрещатик, 42-А,
каб. 12, (головуючий суддя Цокол Л.І.).
В разі неявки в судове засідання відповідача Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія
«ЛЕММА», що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.
Чигоріна, 59, 01042, справа буде розглянута за їх відсутСуддя Тітова Т. А. ності, відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Батрин

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
«БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «СУ-460»
61099, Харківська обл., місто Харків, вулиця Лодзька,
будинок 7А, ЄДРПОУ 01269922
повідомляє про втрату ліцензії серії АД № 071731 на здійснення
господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури та додатків до ліцензії серії АД № 071731
- Перелік робіт провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури
- Зміни (доповнення) до переліку робіт провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури
(будівництво об’єкта архітектури, який за складністю архітектурно-будівельного рішення та (або) інженерного обладнання належить до IV і V категорії складності) від 12 квітня 2013 р., наказ
№ 11-Л.

Глобинським районним судом Полтавської обТроїцьким районним судом Луганської області
ласті викликається до суду:
- Івасюк Анна Григорівна (останнє відоме місце 09.02.2016 року було винесено рішення по справі
проживання: 39610, Полтавська обл., Глобинський
р-н., с. Святилівка, вул. Святного, буд. 37) о 08 го№ 433/3272/15-ц за позовом Камишевої Т.М. до
дині 30 хвилин 12.04.2016 р. для участі у розгляді
справи № 527/482/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кре- Камишева І.А. про розірвання шлюбу.
дитним договором.
Суддя Шавиріна Л.П.
Суддя Марущак Р.М.
Суддя Ляшенко М.А.

Біловодським районним судом Луганської області
викликається до суду:
- Калашников Віталій Леонідович (останнє відоме
місце проживання: 94787, Луганська обл., м. Ровеньки, смт Дзержинський, вул. Менделєєва, буд.
37) о 08 годині 00 хвилин 20.04.2016 р. для участі у
розгляді справи № 408/5863/15-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.
Суддя Л. А. Черненкова
Суддя Карягі=на В.А

Широківський районний суд Дніпропетровської області
викликає як відповідача Бєссарабова Андрія Анатолійовича, який проживає: с. Запоріжжя Широківського району
Дніпропетровської області, вул. Степова, 15, у справі
№ 197/1267/15-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Бєссарабова Андрія Анатолійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Справу призначено до розгляду
на 18 квітня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Широківського районного суду Дніпропетровської області (смт
Широке Широківського району Дніпропетровської області,
вул. Соборна, 86). У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглядатися без його участі за наявними у справі доказами.

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

Суддя О.В. Охнач
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оголошення
Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Грибок
Олени Анатоліївни про стягнення боргу.
Відповідач по справі Грибок Олена Анатоліївна (адреса: Донецька обл., м. Соледар, вул. 60 р. Жовтня, 4/2)
викликається на 04.04.2016 року о 10 год. 15 хв. до суду,
кабінет № 307, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Козміна
Олександра Сергійовича про стягнення боргу.
Відповідач по справі Козмін Олександр Сергійович
(адреса: Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Гірників, 34/1)
викликається на 04.04.2016 року о 10 год. 45 хв. до суду,
кабінет № 307, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Побережця Віктора Івановича до Чопурян Марине Араратовни, третя особа — Побережець Сергій Вікторович,
про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.
Відповідач по справі Чопурян Марине Араратовна, 26.08.1992
року народження, яка мешкає за адресою, вказаною в позові:
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Пархоменка, 54/1, викликається на 09 годину 00 хвилин 4 квітня 2016 року до суду: м.
Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 302, для участі в розгляді справи по
суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Фролова Н. М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Меркулова
Юрія Тимофійовича про стягнення заборгованості, який
проживає за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул.
Попова, буд. 73, і викликається на 01 квітня 2016 року о
14.30 годині до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи
по суті (№ 2/234/1820/16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області
- судді Гашинської О.А. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/350/16-к стосовно Столяренка В’ячеслава Іоновича, 30.04.1986 року народження, обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Столяренко В.І. зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Маяковського, буд. 8, кв.
48.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області викликає Столяренка В’ячеслава Іоновича в судове засідання, яке відбудеться 5 квітня 2016 року о
15.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Гашинської О.А., суддів: Пчолкіна С.А., Юрченка C.O.

Суддя Радченко Л.А.

Суддя О.П. Харченко

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Максимюка Володимира Олександровича про стягнення
суми заборгованості.
Відповідач по справі Максимюк Володимир Олександрович, останнє місце реєстрації — Донецька область,
Мар’їнський р-н, м. Вуглегірськ, вул. Станкевського,
13/59, викликається на 04.04.2016 року о 09.00 год. до
суду, каб. № 213, для участі в розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглядатися у його відсутність.
Суддя Хомченко Л. І.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування. Підозрюваний Чернишов Геннадій Миколайович, 09.04.1970
р.н., зареєстрований: Одеська область, Комінтернівський район, с. Свердлове, вул. Грушевського, буд.
33, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 290, 297-5
КПК України вам необхідно з’явитися 30 березня
2016 року о 14 год. 00 хв. в каб. № 289/11 до слідчого
СВ УСБУ в Одеській області Мажаєва О.В. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, р.т. 0487792187,
для ознайомлення з матеріалами спеціального досудового розслідування № 220151600000000183 від
Суддя Переверзева Л.І. 26.06.2015, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Зіньківський районний суд Полтавської області викликає
Ільченка Олександра Михайловича, 23.12.1979 р. н. (останнє
відоме місце проживання: м. Зіньків, вул. Баленка, 5, Зіньківського району Полтавської області) в якості відповідача в судове засідання в цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Ільченка Олександра Михайловича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 18 квітня 2016 року о 09 год.
10 хв. в приміщенні Зіньківського районного суду Полтавської
області за адресою: Полтавська область, м. Зіньків, вул. Комунарська, 2-а. Головуючий по справі суддя Дем’янченко С. М.
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.

(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає
кримінальну справу 1/219/22/2016 за обвинуваченням
Бойко Олесі Юріївни у скоєнні злочину, передбаченого
ст.ст. 121 ч. 2, 186 ч. 2 КК України.
Обвинувачена Бойко Олеся Юріївна викликається на
04.04.2016 року о 09.00 год. до суду, каб. № 213, для
участі в розгляді справи.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться спеціальне кримінальне провадження №
426/16/16-к стосовно Ісмаілова Заура Рауфовича, 25.07.1978
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ісмаілов З.Р.
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Лазо, 46В.
На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Ісмаілова Заура Рауфовича в судове засідання, яке відбудеться 5 квітня 2016 року
о 14.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.
Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Гашинської О.А., суддів: Пчолкіна С.А., Юрченка C.O.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Чернікова Ігоря Вікторовича про стягнення боргу за кредитним
договором.
Відповідач по справі Черніков Ігор Вікторович, 1977 р.н. (місце проживання:
м. Єнакієве, вул. Свердлова, 105\5) викликається на 01 квітня 2016 року на 09
годину 00 хвилин до суду, кабінет № 313, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідача він повинен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл.
(84500, м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Приват Банк» до
Чеботенка Володимира Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Чеботенко Володимир Іванович,
проживає за адресою: 84505, Донецька область, вул.
Академіка Карпинського, буд. 6, кв. 32, м. Соледар, Артемівський р-н, викликається до суду на 11.04.2016 р.
на 13.30 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб.
212 для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

Викликається Тіхонов Дмитро Миколайович,
27.03.1978 року народження, місце реєстрації:
вул. Свердлова, буд. 175, м. Лисичанськ, Луганська область, фактичне місце перебування
невідоме, в судове засідання на 1 квітня 2016
року о 9 год. 00 хв., яке відбудеться у приміщенні Шосткинського міськрайонного суду за
адресою: м. Шостка, вул. К. Маркса, 63, у
справі № 589/1247/16-ц за позовом Тіхонової
Наталії Сергіївни до Тіхонова Дмитра Миколайовича про розірвання шлюбу.
Суддя Л. О. Стародубцева

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Приват Банк» до Ломовської Тетяни Віталіївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Відповідачка по справі Ломовська Тетяна Віталіївна, проживає за адресою: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Леваневського, буд. 150, кв.
41, викликається до суду на 05.04.2016 р. на 09.30 годину за адресою: м.
Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, вона повинна повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться:
01.04.2016р. на 09-30 (резервне судове засідання
08.04.2016р.)
Юдова Олександра Миколайовича
Суддя Р.Р. Потапенко
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим
про час, день та місце проведення судового засідання.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, м. Бахмут Донецької обл.,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Приват Банк» до Кулагіна
Олексія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Кулагін Олексій Олександрович, проживає за адресою: 84505,
Донецька область, вул. Нижня, буд. 28, с. Підгородне, Артемівський р-н, викликається
до суду на 11.04.2016 р. на 13.40 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб.
212 для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О.П. Харченко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідачів Житнікова Юрія Миколайовича, 30.10.1985 р.н., ідентифікаційний номер: 3134906850, Житнікову Наталію
Олександрівну, 28.05.1982 р.н., ідентифікаційний номер:
3009805181 в судове засідання по цивільній справі
№ 426/6059/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Універсал Банк» до Житнікова Юрія Миколайовича, Житнікової Наталії Олександрівни, що відбудеться 15 квітня 2016 року об 11.45 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя О.М. Попова

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що слухання цивільної справи
№ 2/243/1262/2016 за позовом Сєвєріної Галини Володимирівни до Букур Сергія Володимировича за участю
Органу опіки та піклування Слов’янської міської ради
про позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів
на утримання дитини — призначено на 04.04.2016 року
о 09.00 год., та запасна дата на 08.04.2016 року о 13.00
год. за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул.
Добровольського, 2 (2 поверх). Сторонам по справі пропонується надати документальні підтвердження. При
собі мати паспорт. Явка відповідача обов’язкова.

Ульяновський районний суд Кіровоградської області (м. Ульяновка, вул. Героїв України, 70) повідомляє, що 04 квітня 2016 року о 09 год. 00 хв. (суддя
Ясінський Л.Ю.) розглядатиметься цивільна справа
№ 2/402/194/16-ц за позовом Миронюк Лесі Миколаївни до Миронюка Руслана Олександровича про
стягнення аліментів.
В судове засідання викликається відповідач по
справі – Миронюк Руслан Олександрович, 1982 р.н.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута
Суддя Руденко Л.М. в його відсутність за наявними матеріалами справи.

Суддя О.П. Харченко

Козівський районний суд Тернопільської області викликає відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Армтекс Україна», адреса: м. Київ, вул.
Миколи Лаврухіна, 4, 02222, на судове засідання, яке
відбудеться 11 квітня 2016 року о 10 годині для участі у
розгляді справи за позовом Гладчук Ольги Богданівни
до ТОВ «Армтекс Україна» про захист прав споживачів.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Козівського районного суду Тернопільської області за адресою:
смт Козова, вул. Гвардійська, 4, Тернопільської області.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
наявними матеріалами.
Відповідно до ч. 9 ст.74 ЦПК України з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№ 310/11292/15-ц за позовом ТОВ «Сучасний Факторинг» до Шарєнкова Олексія Івановича про стягнення
боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за
весь час прострочення, стягнення 3 процентів річних від
простроченної суми та штрафних санкцій.
Розгляд справи призначено на 07.04.2016 року о 10.00
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Комунарів, буд. 64, каб. 402, суддя Черткова Н.І., тел. 3-61-94.
Суд викликає як відповідача Шарєнкова Олексія Івановича.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповіСуддя М.М. Вирста дача в судове засідання справа буде розглянута заочно.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове
засідання як відповідача Степанюка Сергія Івановича у цивільній справі № 522/1670/16-ц за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до Степанюка Сергія
Івановича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 14 квітня 2016 року об
11.15 годині у залі судових засідань № 223 Приморського
районного суду м. Одеси, який розташований за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відповідача у
судове засідання суд розглядатиме справу за його відсутністю, а також суд зобов’язує повідомити про причини
такої неявки.

Марківський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, смт Марківка,
пл. Жовтнева, 31, викликає як відповідачів Кузнецова
Олександра Євгеновича, Кузнецову Олену Михайлівну в
судове засідання по цивільній справі № 417/1817/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» до Кузнецова Олександра Євгеновича, Кузнецової Олени Михайлівни, що відбудеться 04 квітня
2016 року о 09.30 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя С.О. Погрібний

Суддя Л.О. Сурніна

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької обСахновщинський районний суд Харківської області
Білокуракинський райсуд Луганської обл. (смт Бі,
ласті викликає до суду Когута Володимира Зіновійовича, викликає Чумак Наталію Миколаївну в судове засідання
локуракине, пл. Шевченка, 2) викликає як відповідача остання адреса реєстрації якого: м. Маріуполь, проїзд як відповідача по цивільній справі за позовом ТОВ «Фі- керуючись ст. 249 Цивільного кодексу України, поДядіну Любов Миколаївну (Луганська обл., с. Леніна, Докучаєва, 5, як відповідача по цивільний справі за по- нансова компанія «Європейська агенція з повернення відомляє про скасування довіреності, виданої Мудзовом Алабушевої Галини Зіновіївни до Когута Володи- боргів» про стягнення заборгованості за кредитним довул. Октябрська, б. 25, кв. 12) справа № 409/230/16-ц мира Зіновійовича про визнання особи такою, що говором, що призначено на 04 квітня 2016 року о 10.00 рику І.О. 06.01.16 року № 02-36/68 на
втратила право користування житловим приміщенням, годині у приміщенні суду: смт Сахновщина Харківської представництво інтересів ПАТ «Укрсоцбанк» в органа 05.04.2016 р. о 09.00 (резервна дата 08.04.2016 р.) розгляд якої відбудеться 13.04.2016 р. о 08.30 год. в області, вул. Шмідта, 8.
У разі неявки відповідача до суду в зазначений день і нах державної влади та органах місцевого самовряза позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту. приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 10.
час без поважних причин або неповідомлення суду про дування, в усіх підприємствах, установах,
У разі неявки справу розглянуть без вашої участі за
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити причини неявки, а також ненадання раніше не поданих організаціях незалежно від форми власності, в т.ч.
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута доказів справа буде розглянута за відсутності відповінаявними доказами.
в органах нотаріату, в органах державної виконавчої
у його відсутність.
дача та на підставі наданих по справі доказів.
Суддя О.Г. Третяк
Суддя О.М. Томілін
Суддя О.С. Нестеренко служби України, в усіх судах.

ПАТ «Укрсоцбанк»

У Подільському районному суді м. Києва 30
травня 2016 року о 09 год. 30 хв. під головуванням
судді Богінкевич C.M. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Сіраєвої Ірини Михайлівни
про стягнення заборгованості.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання обов’язкова.
Суддя Богінкевич C.M.

Путивльський районний суд Сумської області викликає як відповідача Барсукову Лідію Іванівну, останнє відоме зареєстроване місце проживання: вул. Героїв
Сталінграду, 63, с. Чорнобривкине, Путивльський район,
Сумська область, у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПРИВАТБАНК» до Барсукової Лідії Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання відбудеться 15.04.2016 о 09.00 годині в залі суду за адресою: Сумська область, м. Путивль, вул. Курська, буд. 54.
В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на підставі наявних в ній доказів.

Лохвицький районний суд Полтавської області викликає
П’ятницьку Ларису Юріївну, 22.09.1976 року народження (останнє відоме місце проживання: с. Вирішальне, вул. Польова,
15, Лохвицького району Полтавської області ) як відповідача
в цивільній справі за позовом представника позивача за довіреністю Сафіра Ф.О. в інтересах Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до П’ятницької Лариси Юріївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 15 квітня 2016 року о 08.30
годині.
В разі неявки відповідача справа буде розглядатися за її
відсутності на підставі наявних матеріалів справи.
Адреса суду: Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Перемоги, 8, каб. № 6.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт
Сарата Одеської області, вул. Леніна, 105, каб. 1, суддя Бучацька А.І.) викликає в судове засідання на 18 квітня 2016
року на 14 годину 00 хвилин Подуст Людмилу Миколаївну,
зареєстровану в с. Благодатне, вулиця 40 років Жовтня,
№ 6 Саратського району Одеської області, як відповідачку у
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Подуст Людмили Миколаївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором у сумі 21688 гривень 80 копійок.
В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причину неявки справу буде вирішено без вашої участі
за наявними у справі доказами.

Суддя О.О. Толстой

Суддя Я.С. Сегет

Суддя Бучацька А.І.

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 Світлани СКрЯБІНОї

фотофакт

ТЕМПЕрAТУрA ПO OБЛAСТЯХ УКрAїНИ
НA 30 БЕрЕЗНЯ

КОД НАЦІЇ. У багатовіковому історичному поступі цей загадковий
образ виявився духовним символом українців, уособленням звитяжницьких ідеалів народу, його світоглядних орієнтирів. Жодному іншому творові давнього українського народного малярства не судилося прожити таке довге життя в багатьох варіантах повторення, копіях. Та, виявляється, образ народного героя, в імені якого гордо
звучить найперше людське слово «мама», можна прочитати по-іншому. Інсталяцію «Козак Мамай — український Будда» художниця
Галина Назаренко робила з гільз, привезених із зони АТО, майже
три місяці, а презентувала під час відкриття виставки «Петриківський рушник» у заповіднику «Софія Київська».
Ідея зробити щось із гільз виникла торік у вересні. Звернулася до
дніпропетровських волонтерів. Кілька місяців вони звозили матеріал — усього на створення інсталяції пішло 7 тисяч гільз. Готова ро-

бота важить 120 кілограмів, розповіла Галина Назаренко журналістам. Мамай в її роботі — символ захисника, що ніби повстав з поля
бою, відтворився з гільз, присипаних порохом, щоб захистити рідну
землю.
Галина Назаренко майстриня петриківського розпису. А «Петриківський рушник» — це арт-проект Асоціації майстрів народного
мистецтва України, організований спільно з Благодійним фондом
«КОЛО». Проект покликаний показати традиційний розпис з нової
сакральної та філософської точки зору — в контексті сучасної української традиційної культури. Мальований рушник має таке саме
символічне, обрядове та міфологічне значення, як і вишитий, адже
створено його за всіма традиційними канонами кольору, композиції
та символіки. Але при цьому він набуває нового вигляду завдяки петриківським орнаментам та особливій техніці розпису.

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

Нiч
+1 +6
+1 +6
0 +5
-1 +4
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6
+1 +6

День
+9 +14
+9 +14
+7 +12
+6 +11
+12 +17
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+10 +15
+9 +14
+10 +15

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

Нiч
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
-1
+1
-1
+1
+4

+6
+6
+5
+6
+6
+6
+6
+6
+4
+6
+4
+6
+6

День
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+12 +17
+10 +15
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+9 +14
+10 +15
+12 +14

Укргiдрометцентр

Збірна
«Шахтар» — перший півфіналіст Кубка України сімнадцятирічних
також на Євро-2016
Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»
ФУТБОЛ. У неділю відбувся
перший з чотирьох матч-відповідь 1/4 фіналу Кубка України —
між «Шахтарем» і «Ворсклою».
Полтавці зуміли здолати фаворита, та за сумою двох зустрічей у передостанню стадію турніру вийшли «гірники».
Підопічні Мірчі Луческу були
номінальними господарями на
київській «Оболонь-Арені». У
дебюті володіли перевагою, однак пропустили зі штрафного —
на 28-й хвилині ідеальний постріл вдався Дмитрові Хльоба-

су. Після перерви натиск «Шахтаря» призвів до порушення
правил суперником і пенальті,
який реалізував Бернард.
Наприкінці матчу «Ворсклу»
кілька разів виручав воротар
Непогодов, а ось голкіпер «Шахтаря» Сарнавський пропустив
— на 89-й хвилині дубль оформив Хльобас. Перемога не дала
змоги
полтавській команді
пройти далі, оскільки в першому поєдинку «гірники» розгромили суперника — 4:0.
Попри вихід у наступну стадію турніру, Мірча Луческу залишився незадоволений поразкою
і діями команди. «Ми створюва-

ли багато моментів, задоволений атакуючими діями, але не
задоволений тим, що не були
повністю сконцентровані в нападі і коли пропускали два м’ячі.
Не дуже задоволений парою захисників Ордець — Кривцов.
Вони припустилися помилок, також було багато непотрібних
фолів. Сподіваюся, за період до
матчу з «Брагою» ми все-таки
підкоригуємо їхню гру».
А головний тренер «Ворскли»
Василь Сачко визнав: «Протистояння «Шахтар» — «Ворскла»,
на жаль, закінчилося ще в Полтаві. Ставили перед хлопцями
завдання зіграти тільки на пози-

тивний результат. Для нас це
дуже важлива перемога, враховуючи, що «Шахтар» сильніший
і йде далі в кубковій сітці. А нам
ця перемога додасть віри в себе, і, гадаю, вона піде команді в
залік. «Шахтареві» бажаємо успіхів і удачі в Лізі Європи! Це одна із сильних континентальних
команд з хорошими виконавцями і тренером», — цитує тренера полтавців офіційний сайт
клубу.
В інших чвертьфінальних
матчах-відповідях 6 квітня зіграють «Зоря» — «Волинь», «Динамо» — «Олександрія» та «Дніпро» — «Сталь».

На Запоріжжі виведуть курорти з тіні
Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»
ВІДПОЧИНОК. Питання підготовки і проведення 2016 року
курортного сезону на території
оздоровчої зони смт Кирилівка
Якимівського району Запорізької області на узбережжі Азовського моря обговорили днями
місцеві чиновники та представники туристичної галузі. За інформацією заступника директора департаменту екології та
природних ресурсів Запорізької ОДА Дмитра Чайки, головні
проблеми оздоровчої зони Кирилівської селищної ради —
екологічний стан Молочного
лиману та відновлення його

сполучення з Азовським морем, самовільний забір підземних вод, функціонування полігонів твердих і рідких побутових відходів, невпорядкованість відведення стічних вод на
території місцевих сіл. Не реалізовано також проекти інвестиційних зобов’язань суб’єктів
господарювання, не дотримано
вимоги санітарного законодавства під час функціонування
закладів відпочинку, немає дозволів на торгівлю та легалізацію праці.
Усі ці чинники негативно
впливають на інвестиційну привабливість регіону і стримують
його соціально-культурний розвиток. Щоб зарадити проблемі,

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

створили оперативну міжвідомчу робочу групу з питань
забезпечення якісної підготовки та проведення курортного
сезону «Курорт-2016», залучивши представників усіх місцевих служб, серед них і силовиків та фахівців обленерго і
облводоканалу. Головна мета
наради представників влади та
бізнесу — донести до підприємців, що цьогоріч порушників
змусять вийти з тіні, аби вони
допомогли розвиватися територіям, на яких вони діють. Такі
групи працюватимуть не тільки
в Кирилівці, а й у всіх курортних зонах регіону.
— Напередодні відкриття
курортного сезону ми побачи-

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

ли, що тіньові процеси замінили відрахування до місцевих
бюджетів, — коментує подію
виконувач обов’язків голови
Запорізької ОДА Костянтин
Бриль. — Тож влада області
повинна навести лад у зазначеному питанні. Плануємо
створити спеціальні комісії,
які допоможуть бізнесу повернутись обличчям до влади та
своїх клієнтів. Хочу також наголосити, що обласна влада
всебічно допомагатиме розвитку наших курортних територій, однак для цього треба
вивести бізнес із тіні. Саме тоді місцеві бюджети отримають
кошти на розв’язання всіх наявних проблем.

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»
ГІДНА ЗМІНА. Юнацька збірна України з футболу виборола
другу перемогу в еліт-раунді, а разом з нею і путівку на чемпіонат Європи 2016 року. На шляху
до фінального турніру, який відбудеться в Азербайджані у травні,
підопічні Олександра Петракова
у другому турі відбору обіграли
збірну Туреччини з рахунком 3:0,
повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
З перших хвилин матчу українці заволоділи ініціативою — гра
переважно відбувалась на половині поля суперника. Особливу
загрозу створювали стандартні
положення, яких в українців у
першому таймі було чимало. Та
повести в рахунку «синьо-жовті»
зуміли лише на 35-й хвилині. Сергій Булеца, який був найактивні- Юний динамівець Сергій
шим у складі українців, відкрив Булеца у воротах турків
рахунок. По перерві малюнок гри розписався двічі
не змінився, і справедливим підсумком цього стало чергове взяття воріт на 49-й хвилині — знову відзначився Булеца. Проте два пропущених м’ячі турків не
знітили, а, навпаки, змусили активно йти вперед та створювати
небезпечні моменти. Дивідендів це їм не принесло, а на 79-й
хвилині українці поставили крапку в цьому матчі — гол Юрія
Козиренка, а разом з ним і путівка на Євро-2016.
У стартовому матчі українці обіграли команду Фінляндіі —
3:0. Таким чином, у збірних України та Англії по 6 очок. І в очному матчі в останньому турі змагань команди розіграють перше та друге місця в турнірній таблиці. Згідно з регламентом
змагань переможці 8 груп еліт-раунду змагань та 7 володарів
других місць потрапляють до фінальної частини Євро, де приєднуються до господарів турніру — збірної Азербайджану. Українці достроково здобули путівку до фінальної частини змагань, тому що в четвертій групі, де грають Німеччина, Нідерланди, Болгарія та Словаччина, команда, що посяде друге місце в будь-якому разі не набере більше 5 очок.
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