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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 1 березня 2016 року
USD 2709.4802   EUR 2950.0820      RUB 3.5698     /    AU 334593.71      AG 3996.48      PT 251439.76     PD 133306.43

за 100 доларів США за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

 ЦІНА ДОГОВІРНА ВІВТОРОК, 1 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ №40 (5660)
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
переліку засобів, товарів (робіт, послуг), сума (вартість)
благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких 
не включається до оподатковуваного доходу платників
податку на доходи фізичних осіб»

ЦИФРА ДНЯ

У країні з’явилося
Державне бюро
розслідувань 

СТАРТ. На позачерговому засіданні уряд ухвалив постанову
про створення Державного бюро розслідувань як центрального
органу виконавчої влади і затвердив кандидатури шести з дев’яти
членів конкурсної комісії з обрання керівника цього відомства.
Перше її засідання відбудеться сьогодні.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк нагадав присутнім, що в по-
рядку денному засідання Верховної Ради на минулому пленарно-
му тижні був проект закону, який відтерміновував набуття
чинності закону про ДБР, оскільки політичні сили затягли процес
подання кандидатів до конкурсної комісії на призначення дирек-
тора цієї структури.

Прем’єр звернувся до парламенту із проханням подати своїх
кандидатів та внести зміни до закону про Державне бюро розслі-
дувань, «щоб функції слідства залишалися в органах прокурату-
ри доти, доки ДБР не почне повноцінно функціонувати». Згодом
відомство перебере на себе основну частину всіх слідчих функцій,
які поки що перебувають у компетенції Генеральної прокуратури.

ЦИТАТА ДНЯ

Роман насіРов:
«При транзиті 

не виникає жодних
платежів. Це просто

транзит
територією України,

тому жодного
ризику немає». 

Голова ДФС про відсутність ризику скорочення
надходжень до Держбюджету через блокування руху
вантажівок з РФ

13 
нелегальних конвертаційних центрів

виявила лише з початку року Державна
фіскальна служба
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8
НА ЧАСІ

Земельні ресурси, технічний
потенціал та людський капітал
в аграрних регіонах країни
використовують не зовсім
раціонально

Випробування Кримом

ВідноВити сПРаВЕдлиВість. Анексія півострова — тест 
для українців і світу на здатність здолати зло
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Нагорода, якої не купиш
УПЕРШЕ. «Урядовому кур’єру» показали процес відливання ордена «Народний герой України»
та підвісків-оберегів

Інна КОСЯНЧУК,  
«Урядовий кур’єр»

Понад 180 учасників антитеро-
ристичної операції на сході

України нагороджено орденом,
який з’явився нещодавно, — «На-

родний герой України». Цю наго-
роду ініціював громадський акти-
віст Андрій Боєчко, який для
виготовлення перших орденів від-
дав срібні вироби з власної колек-
ції — загалом майже два
кілограми. А потім до справи до-

лучилися небайдужі люди, які
свої срібні речі жертвували на від-
ливання нагород. І ось київські
ювеліри вперше зробили це під
об’єктивом фотоапарата, запроси-
ли журналістів «Урядового
кур’єра» зафіксувати цей процес.

Ювелірна майстерня, як міні-
ливарний цех: правда, робити
все треба обережно, адже сиро-
вина — срібло, сказано ж, юве-
лірна робота. Того дня майстри
Дмитро Щербаков і Вадим Бала-
банов працювали над підвіска-

ми-оберегами для учасників
АТО зі Львівщини. Капелан
отець Валентин привіз зі Львова
пакет різноманітних сріб-
них виробів — 250 грамів,
щоб вилити 40 підвісків для
бійців. 5
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Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами, відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних дозволів
на користування надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною служ-
бою геології та надр України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 01 квітня 2016 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Троїцький районний суд Луганської області викликає як від-
повідача в судове засідання Приколоту Сергія Миколайовича
в справі № 433/11/16-ц-2/433/149/16 за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Приколоти Сергія Миколайовича про стягнення за-
боргованості.

Засідання відбудеться 04 березня 2016 року о 09 год. 30 хв.
за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня,
5а.

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

Суддя Бондаренко Л. І.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викликає
Нікуленко Юрія Володимировича в судове засідання як відпо-
відача за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
в інтересах ПАТ «Укрбізнесбанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором, призначене на 04.03.2016 року о
16.15 годині, яке відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Перемоги, 51, кабінет № 10.

У випадку неявки у судове засідання та неповідомлення суду
про поважну причину неявки, позов буде розглянутий на під-
ставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя К.В. Гашук

Троїцький районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання Мінаєва Олександра Євгеновича в якості відпо-
відача по справі № 433/6/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Мінаєва Олександра Євгеновича про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 10.03.2016 року о 10 годині 00
хвилин за адресою: вул.1 Травня, 5-А, смт Троїцьке Луганської
області.

У разі неявки в судове засідання справу буде розглянуто без
Вашої участі в порядку ст.169 ЦПК України. 

Суддя Ляшенко М.А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу за позовом Лисової Алли Євгенівни до Лисова Олега Вікторо-
вича про розірвання шлюбу. Відповідач у справі: Лисов Олег Вікторо-
вич, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка,
вул. 40 років України, буд. 72, кв. 52, викликається на 10 березня 2016
року на 08 годину 30 хвилин до суду для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.
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№ п/п Об’єкт надрокористування Початкова ціна 

продажу дозволу, 
тис. грн. 

Назва об’єкта 
користування 

Вид корисної 
копалини 

Вид користування 
надрами 

Місце 
розташування 

1 2 3 4 5 6 
1. Дибщенська 

ділянка вапняк 
геологічне 
вивчення 

Тернопільська обл., 
Козівський р-н 76,37 

2. Стецьківське 
родовище ділянка 

Центральна 
пісок видобування 

Сумська обл., 
Сумський р-н 58,30 

3. Івницька ділянка 
пісок 

геологічне 
вивчення 

Житомирська обл., 
Андрушівський р-н 5,40 

 
 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 110
Київ

Про затвердження Порядку та умов надання
у 2016 році субвенції з державного бюджету
на обслуговування боргу за запозиченнями,

здійсненими у 2012 році до загального
фонду бюджету міста Києва 

Відповідно до частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок та умови надання у 2016 році субвенції з державного
бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році
до загального фонду бюджету міста Києва, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від 24 лютого 2016 р. № 110

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2016 році субвенції з державного бюджету на обслуговування
боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду

бюджету міста Києва
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2016 році субвенції з

державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими
у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва (далі — субвенція).

2. Субвенція спрямовується на відшкодування видатків бюджету м. Києва,
пов’язаних із здійсненням платежів із сплати відсотків за запозиченнями, здійс-
неними у 2012 році до загального фонду бюджету м. Києва для погашення за-
боргованості за вексельними розрахунками з відшкодування різниці в тарифах
на теплову енергію (далі — запозичення).

Субвенція не може бути спрямована на погашення штрафних санкцій та/або
пені, що нараховані за порушення умов запозичень, оплату агентських, консуль-
таційних, рейтингових та/або інших комісій та послуг.

3. Головним розпорядником субвенції є Мінфін, відповідальним виконавцем
— виконавчий орган Київської міської ради (Київська міськдержадміністрація).

4. Субвенція перераховується з державного бюджету бюджету м. Києва в об-
сязі, передбаченому Законом України «Про Державний бюджет України на 2016
рік».

5. Для отримання передбаченої пунктом 2 цих Порядку та умов субвенції ви-
конавчий орган Київської міської ради (Київська міськдержадміністрація) подає
в день, що настає за днем здійснення платежів із сплати відсотків за запози-
ченнями, але не пізніше 15 числа (у грудні — до 20 числа) відповідне звернення,
до якого додаються такі документи:

копії проспекту емісії та рішення Київської міської ради про схвалення умов
реструктуризації у 2015 році боргових зобов’язань м. Києва, засвідчені підписом
посадової особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськ-
держадміністрації) та скріплені печаткою (під час подання першого звернення);

довідку-розрахунок про сплату відсотків за запозиченнями, засвідчену під-
писом посадової особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міськдержадміністрації) та скріплену печаткою, і копії платіжних доручень.

6. Мінфін готує доручення про відшкодування видатків бюджету м. Києва,
пов’язаних із здійсненням платежів із сплати відсотків за запозиченнями, про-
тягом трьох робочих днів після надходження зазначених у пункті 5 цих Порядку
та умов документів та подає протягом двох робочих днів Казначейству.

7. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування
міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96,
ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), та Порядку казначейського обслуговування дер-
жавного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну.

8. Відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства
та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, здійснюються
в установленому законодавством порядку.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання
субвенції, а також контроль за її цільовим та ефективним використанням здійс-
нюються в установленому законодавством порядку.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 лютого 2016 р. № 123-р
Київ

Про затвердження плану заходів 
до 2-ої річниці тимчасової окупації 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
1. Затвердити план заходів до 2-ої річниці тимчасової окупації Автономної

Республіки Крим та м. Севастополя, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Херсонській

обласній та Київській міській держадміністраціям забезпечити виконання за-
твердженого цим розпорядженням плану заходів у межах відповідних бюджет-
них призначень.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 2016 р. № 123-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
до 2-ої річниці тимчасової окупації Автономної Республіки Крим 

та м. Севастополя
1. Провести:

міжнародний форум у м. Києві щодо 2-ої річниці тимчасової окупації Авто-
номної Республіки Крим та м. Севастополя за участю представників органів дер-
жавної влади, громадських та політичних лідерів, глав дипломатичних місій
іноземних держав, акредитованих в Україні, представництв міжнародних орга-
нізацій, культурних, наукових діячів.

МЗС, МІП, Мінкультури, Мінсоцполітики,
МВС, МОН, Державна служба України з
питань Автономної Республіки Крим та
міста Севастополя, Держкомтелерадіо,
Національна радіокомпанія України,
Київська міськдержадміністрація,
Уповноважений Президента України у
справах кримськотатарського народу (за
згодою), Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини (за згодою),
Постійний представник Президента
України в Автономній Республіці Крим (за
згодою), Меджліс кримськотатарського
народу 
(за згодою), громадські та правозахисні
організації (за згодою).
26 лютого 2016 року;

вечір-реквієм у м. Києві до 2-ої річниці тимчасової окупації Автономної Рес-
публіки Крим та м. Севастополя за участю представників органів державної
влади, громадських та політичних лідерів, глав дипломатичних місій іноземних
держав, акредитованих в Україні, представництв міжнародних організацій, куль-
турних, наукових діячів.

Мінкультури, МІП, Мінсоцполітики,
Державна служба України з питань
Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя, Київська
міськдержадміністрація,Уповноважений
Президента України у справах
кримськотатарського народу (за згодою),
Уповноважений Верховної Ради України 
з прав людини (за згодою), Постійний
представник Президента України в
Автономній Республіці Крим (за згодою),
Меджліс кримськотатарського народу 
(за згодою), громадські та правозахисні
організації (за згодою).
Березень 2016 року;

інформаційну кампанію «Крим — це Україна» і сприяти проведенню телема-
рафону до 2-ої річниці тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м.
Севастополя.

МІП, Держкомтелерадіо, Херсонська
облдержадміністрація.
20—26 лютого 2016 року;

просвітницько-інформаційну лекцію-бесіду щодо 2-ої річниці тимчасової оку-
пації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя для представників дитячих
та молодіжних громадських організацій.

Мінмолодьспорт.
Березень 2016 року;

велопробіг «Херсонські вело — 50. Крим — це Україна».
Херсонська облдержадміністрація.
3 квітня 2016 року;

тематичні класні години у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах
України щодо подій, пов’язаних із тимчасовою окупацією Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя.

МОН, МІП.
19—26 лютого 2016 року;

відкриту лекцію імені Ахтема Чійгоза в Інституті міжнародних відносин Київ-
ського національного університету імені Тараса Шевченка.

МІП, МОН.
1 березня 2016 року.

2. Забезпечити:
організацію фотовиставки, виставки картин кримської тематики.

Державне підприємство «Кримський дім»
(за згодою), Мінкультури, Мінсоцполітики,
Національний музей історії України.
20—29 лютого 2016 року;

організацію та проведення закордонними дипломатичними установами Ук-
раїни в державах, міжнародних організаціях акредитації інформаційно-роз’яс-
нювальних заходів (круглих столів, експертних обговорень, прес-конференцій,
культурних заходів тощо), присвячених 2-ій річниці тимчасової окупації Авто-
номної Республіки Крим та м. Севастополя.

МЗС, МІП, Мінкультури, Світовий конгрес
українців, інші громадські організації
українців, які проживають за кордоном (за
згодою), Всесвітній конгрес кримських
татар (за згодою).
Лютий — березень 2016 року;

висвітлення у державних засобах масової інформації заходів та тематики,
пов’язаних із тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та м. Севас-
тополя.

Держкомтелерадіо, Національна
радіокомпанія України.
Лютий — березень 2016 року;

розміщення відео- та аудіороликів в місцевих засобах масової інформації на
правах соціальної реклами, тематичних банерів на офіційній сторінці облдер-
жадміністрації в соціальних мережах.

Херсонська облдержадміністрація, МІП.
Лютий — березень 2016 року;

виготовлення листівок «Крим — це Україна!» та розміщення їх в транспор-
тних засобах міжміського та міського сполучення.

Херсонська облдержадміністрація.
Лютий 2016 року;

виготовлення та поширення запрошень на міжнародний форум щодо 2-ої
річниці тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

МІП, Мінсоцполітики, МЗС.
22 лютого 2016 року;

публічну безпеку і порядок під час проведення заходів до 2-ої річниці тимча-
сової окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Національна поліція.
26 лютого 2016 року.

3. Сприяти організації та проведенню телезвернень керівників Української
держави, громадських, культурних діячів до українського народу та світової гро-
мадськості у зв’язку з 2-ою річницею тимчасової окупації Автономної Республіки
Крим та м. Севастополя.

Держкомтелерадіо, Національна
телекомпанія України.
Лютий — березень 2016 року.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 лютого 2016 р. № 127
Київ

Про утворення 
Державного бюро розслідувань 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Державне бюро розслідувань як центральний орган виконавчої

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів Ук-
раїни.

2. Внести до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів
виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету
Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів ви-
конавчої влади» (Офіційний вісник України, 2014 p., № 74, ст. 2105, № 93,
ст. 2685; 2015 р., № 24, ст. 664, № 30, ст. 873, № 63, ст. 2092, № 72, ст. 2363,
№ 87, ст. 2907, № 88, ст. 2927, № 93, ст. 3170), такі зміни:

1) розділ II доповнити абзацом такого змісту:
«Державне бюро розслідувань*»;
2) пункт 1 розділу III доповнити абзацом такого змісту:
«Державне бюро розслідувань».
3. Міністерству фінансів підготувати та подати Кабінетові Міністрів України

пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет Ук-
раїни на 2016 рік», передбачивши видатки, необхідні для забезпечення реалізації
Закону України «Про Державне бюро розслідувань».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29 лютого 2016 р. № 125-р
Київ

Про затвердження складу комісії 
з проведення конкурсу на зайняття посад

Директора Державного бюро розслідувань,
його заступників, директорів територіальних

органів та керівників підрозділів 
центрального апарату Державного 

бюро розслідувань
Затвердити склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора

Державного бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних
органів та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро роз-
слідувань згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК  
Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 29 лютого 2016 р. № 125-р

СКЛАД
комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директора Державного
бюро розслідувань, його заступників, директорів територіальних органів

та керівників підрозділів центрального апарату Державного бюро
розслідувань

СЕВОСТЬЯНОВА Наталія Іларіонівна — перший заступник Міністра юстиції; 
ЗГУЛАДЗЕ-ГЛУКСМАНН Екатерина — перший заступник Міністра внутрішніх

справ;
ГЕРАЩЕНКО Антон Юрійович — народний депутат України (за згодою);
МАЙДАНИК Роман Андрійович — завідувач кафедри цивільного права юри-

дичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шев-
ченка (за згодою);

САМОХВАЛОВ Віктор Панасович — професор кафедри теорії права та дер-
жави юридичного факультету Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка (за згодою);

СЛІПАЧУК Тетяна Володимирівна — партнер юридичної фірми «Саєнко Ха-
ренко» (за згодою).
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Інформація Національної академії аграрних наук України 
про виконання Державного бюджету України за 2015 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (із змінами)
Національній академії аграрних наук України затверджено бюджетні призначення за загаль-
ним фондом у сумі 379059,2 тис.грн. Касові видатки за загальним фондом становили
379027,0 тис.грн. За спеціальним фондом план власних надходжень на 2015 рік становив
217801,3 тис.грн, затверджено з урахуванням внесених змін – 344227,1 тис.грн, фактичні
надходження – 319499,5 тис.грн. З них за джерелами надходжень: за послуги, що надаються
установами згідно з їхньою основною діяльністю – 119246,6 тис.грн; від додаткової (госпо-
дарської) діяльності – 147976,1 тис.грн; від оренди майна бюджетних установ – 26469,5
тис.грн; від реалізації в установленому порядку майна – 146,9 тис. грн; від отриманих благо-
дійних внесків, грантів та дарунків – 21747,9 тис.грн; інші надходження – 3912,4 тис.грн. Ка-
сові видатки становили 313598,6 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591020 «Наукова i органiзацiйна дiяльнiсть президiї
Національної академії аграрних наук України» затверджено обсяги асигнувань на 2015 рік за
загальним фондом у сумі 19291,2 тис.грн, касові видатки становили 19291,2 тис.грн. Кошти
загального фонду використовувалися за наступними напрямами: наукова i органiзацiйна дi-
яльнiсть Президії НААН – 10240,7 тис.грн; виплати дійсним членам (академікам) НААН –
5393,7 тис.грн, членам-кореспондентам НААН – 3644,9 тис.грн; погашення кредиторської за-
боргованості, яка виникла станом на 01.01.2015 – 11,9 тис.грн. За спеціальним фондом за-
тверджено план власних надходжень на 2015 рік з урахуванням внесених змін 7178,1 тис.грн,
фактичні надходження – 7138,6 тис.грн, касові видатки – 7065,8 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591060 «Фундаментальні дослідження, прикладні на-
укові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і
державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів,
фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфра -
структури та об’єктів, що становлять національне надбання» затверджено обсяги асигнувань
на 2015 рік за загальним фондом у сумі 347254,2 тис.грн, касові видатки становили 347222,0
тис.грн. Кошти загального фонду використовувалися за наступними напрямами: фундамен-
тальні дослідження – 245597,3 тис. грн; прикладні наукові та науково-технічні розробки –
86450,7 тис. грн; підготовка аспірантів з відривом від виробництва – 9510,4 тис. грн; підго-
товка аспірантів без відриву від виробництва – 2159,9 тис. грн; підготовка докторантів –
1024,5 тис. грн; розвиток наукової інфраструктури НААН (витрати на утримання гуртожитку
аспірантів) – 653,7 тис.грн; підготовка наукових видань до друку – 647,7 тис.грн; випуск на-
укових видань – 960,8 тис.грн; збереження та розвиток об’єктів, що становлять національне
надбання – 215,5 тис.грн; погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на
01.01.2015 – 1,5 тис.грн.

Підготовка наукових кадрів у 2015 році здійснювалась у 32 наукових установах Національ-
ної академії аграрних наук України через навчання в аспірантурі та у 19 наукових установах
через докторантуру. Середньорічна чисельність аспірантів становила 732 особи з 55 спеці-
альностей, докторантів – 27 осіб із 17 спеціальностей. У 2015 році прийом аспірантів з від-
ривом від виробництва становив 118 осіб, без відриву від виробництва – 104, прийом
докторантів – 13 осіб; завершили навчання 201 особа, з них 105 з відривом від виробництва,
випуск докторантів становив 11 осіб. Крім того, забезпечується постійна співпраця наукових
установ Академії з вищими навчальними закладами з питань підготовки фахівців шляхом
створення спільних кафедр або їхніх філій. 

Середньорічна чисельність штатних працівників за 2015 рік, які отримували заробітну
плату за рахунок коштів загального фонду державного бюджету за КПКВК 6591060, стано-
вила 6648,6 чол., середньомісячна заробітна плата одного працівника наукової установи –
2888 грн.

За спеціальним фондом план власних надходжень на 2015 рік становив 215031,5 тис.грн,
затверджено з урахуванням внесених змін – 344227,1 тис.грн, фактичні надходження –
319499,5 тис.грн, касові видатки – 301000,7 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591080 «Здійснення заходів щодо підтримки науково-
дослідних господарств» за загальним фондом затверджено обсяги асигнувань на 2015 рік у
сумі 2219,7 тис.грн. Касові видатки становили 2219,7 тис.грн за такими напрямами: селекція
сільськогосподарських культур у ланках первинного рослинництва – 1308,6 тис.грн; селекція
у тваринництві та птахівництві – 911,1 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591100 «Збереження природно-заповідного фонду в
біосферному заповіднику «Асканія-Нова» затверджено видатки за загальним фондом у сумі
10294,1 тис.грн. Касові видатки на утримання Біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені
Ф.Е. Фальц-Фейна за загальним фондом становили 10294,1 тис. грн. За спеціальним фондом
план власних надходжень на 2015 рік становив 2700,0 тис.грн, затверджено з урахуванням
внесених змін – 5746,8 тис.грн, фактичні надходження – 5110,7 тис.грн, касові видатки –
5532,1 тис.грн.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Національної академії аграр-
них наук України за 2015 рік відбудеться 23 березня 2016 року у приміщенні НААН (вул. Ва-
сильківська, 37, початок о 10 год).

Інформація про використання Національною академією аграрних наук України коштів Дер-
жавного бюджету України у 2015 році розміщена на web-сайті НААН www.uaan.gov.ua.

Добропільський міськрайонний суд Донець-
кої області (85004, м. Добропілля Донецької об-
ласті, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний Ощадний банк
України» в особі філії - Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк», про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачі:
Данькіна Наталія Костянтинівна, яка зареєс-

трована за адресою: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, м-н Металургів, 1/65, номер справи
227/295/16-ц;

Заставна Наталія Вікторівна, яка зареєстро-
вана за адресою: Донецька обл., м. Харцизьк, вул.
Октябрська, 7/9, номер справи 227/290/16-ц, 

викликаються на 15 березня 2016 року о 09.00
годині до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 15, для участі у розгляді справ.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справи будуть розглянуті за їх-
ньої відсутності і на підставі наявних у них дока-
зів буде ухвалено заочне рішення. 

Суддя Мавроді Р. Ф.
Болградський районний суд Одеської об-

ласті повідомляє відповідача Ісмаілзаде Галіб
Гурбан огли, 9 травня 1965 року народження,
останнє відоме місце реєстрації за адресою:
вул. 25 Чапаївської Дивізії, № 37, кв. 84, м.
Болград, Одеська область, що 16.03.2016 року
о 13.00 годині в залі судового засідання № 4
Болградського районного суду Одеської об-
ласті за адресою: Одеська область, м. Болград,
вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове за-
сідання по цивільній справі № 497/215/16-ц за
позовом Кальчевої Мар’яни Михайлівни до Іс-
маілзаде Галіб Гурбан огли про розірвання
шлюбу.

Болградський районний суд пропонує від-
повідачу Ісмаілзаде Галіб Гурбан огли подати
пояснення, заперечення та усі наявні докази
по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Ісмаілзаде
Галіб Гурбан огли, справа може бути розгля-
нута за відсутністю відповідача та його пред-
ставника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева
Суворовський районний суд міста Одеси

викликає як відповідача Кретова Олексан-
дра Вікторовича, останнє відоме місце про-
живання: м. Одеса, пр. Добровольського,
93, кв. 46, у судове засідання, що відбу-
деться 21 березня 2016 року о 10.30 годині
в приміщенні Суворовського районного
суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, ву-
лиця Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань №15, у якому буде
слухатися цивільна справа за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПРИВАТБАНК» до Кретова
Олександра Вікторовича про стягнення за-
боргованості. До зазначеного часу відпові-
дачу пропонується подати до суду
заперечення проти позову та відповідні до-
кази. У разі неявки відповідача в судове за-
сідання без поважних на те причин справа
буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. М. Малиновський

Артемівський міськрайонний суд До-
нецької області (84500, м. Артемівськ,
вул. Артема, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Шляхової Яни Юріївни до
Шляхового Юрія Васильовича про ви-
знання права власності.

Відповідач Шляховий Юрій Васильович
(останнє відоме суду місце реєстрації за
адресою: 84500, Донецька область, м. Ар-
темівськ, вул. Сількорівська, буд. 143) ви-
кликається 11 березня 2016 року на 09.00
годину до суду, каб. 204, для участі в роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсут-
ності. 

Суддя Медінцева Н. М.
Бучацький районний суд Тернопільської

області викликає в судове засідання як від-
повідача Максима Івана Андрійовича, місце
перебування якого невідоме, останнє місце
проживання — с. Пишківці Бучацького
району Тернопільської області, по справі за
позовом Максим Катерини Степанівни до
Максима Івана Андрійовича про розірвання
шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00
хв. 22 березня 2016 року в приміщенні Бу-
чацького районного суду Тернопільської об-
ласті за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича,
11. Явка до суду обов’язкова. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідач
повинен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини
справу буде розглянуто у його відсутність
згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наяв-
ними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук
Суворовський районний суд м. Одеси

викликає в судове засідання як відповідача
Загородного Віктора Анатолійовича, місце
проживання невідоме, по цивільній справі
№ 523/498/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Загородного Віктора
Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 14 березня
2016 року о 12.00 год. за адресою: м.
Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68,
зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відпові-
дачу надати письмові заперечення проти
вимог позову та докази на їх підтвер-
дження. В разі неявки в судове засідання,
справа буде розглянута за відсутності від-
повідача на підставі наявних доказів.

Суддя В. В. Бузовський

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А»)
розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії —
Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Заставної Наталії Вікторівни про
стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідач Заставна Н.В. викликається на
21 березня 2016 року о 09.00 годині до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет
№ 7, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду цивільної справи пропонується надати
суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засі-
дання відповідачу необхідно повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення. 

Суддя Діденко С. О.
Суворовський районний суд м. Одеси

викликає в судове засідання як відповідача
Менешяна Левона Паргеновича, останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Одеса, вул. Ви-
соцького, буд. 1, кв. 135, на даний час
реєстрація в м. Одесі та Одеській області
відсутня, по цивільній справі №
523/18080/15-ц за позовом ПАТ «КБ «При-
ватБанк» до Менешяна Левона Паргено-
вича про стягнення боргу за договором
кредиту.

Судовий розгляд справи відбудеться 14
березня 2016 року о 12.00 годині в примі-
щенні Суворовського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, буд. 68, зал судових
засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відпові-
дачу надати письмові заперечення проти
вимог позову та докази на їх підтвер-
дження. В разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута за відсутності від-
повідача на підставі наявних доказів.

Суддя Бузовський В. В.
Суворовський районний суд м. Одеси

викликає в судове засідання як відповідача
Заіченка В’ячеслава Анатолійовича, місце
проживання невідоме, по цивільній справі
№ 523/756/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Заіченка В’ячеслава Ана-
толійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14 березня
2016 року об 11.30 год. за адресою: м.
Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68,
зал судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відпові-
дачу надати письмові заперечення проти
вимог позову та докази на їх підтвер-
дження. В разі неявки в судове засідання,
справа буде розглянута за відсутності від-
повідача на підставі наявних доказів.

Суддя В. В. Бузовський

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «ПІВДЕННИЙ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (далі – Банк),

керуючись чинним законодавством України, повідомляє, що з 01.04.2016 року Банк здійснює комп -
лексне банківське обслуговування фізичних осіб на підставі публічного договору та цим публічно про-
понує необмеженому колу фізичних осіб можливість отримання від Банку послуг, для чого публікує
цю Публічну пропозицію (оферту) у розумінні ст. 640-642 Цивільного кодексу України укласти Договір
комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі – Договір) на умовах, що встановлені
Банком та розміщені на офіційному сайті Банку www.bank.com.ua і застосовуються у разі прийняття
Клієнтом Публічної пропозиції Банку шляхом акцепту Клієнтом цієї Публічної пропозиції Банку у вста-
новлених Банком порядку, формі та в спосіб, визначений Договором. 

Ця Публічна пропозиція Банку набирає чинності з 01.04.2016 року та діє безстроково. Банк має
право відкликати цю Публічну пропозицію шляхом оприлюднення заяви про відкликання публічної
пропозиції в цілому на офіційному сайті Банку www.bank.com.ua, не пізніше ніж за 30 календарних
днів до дати такого відкликання. 

Банк надає Клієнтам — фізичним особам послуги в порядку та на умовах, визначених Договором,
відповідними договорами щодо надання окремих банківських продуктів/послуг та за встановленими
Банком Тарифами, що є невід’ємними частинами Договору. Приймаючи цю Публічну пропозицію, Клі-
єнт беззастережно підтверджує факт укладання Договору та що на момент акцепту цієї Публічної про-
позиції в рамках Договору він ознайомився з текстом усіх положень Договору комплексного
банківського обслуговування, відповідних договорів щодо надання окремих банківських продуктів/по-
слуг та Тарифами, повністю зрозумів їх зміст та погоджується з викладеними в них умовами. Згода
(акцепт) Клієнта на прийняття пропозиції Банку на умовах, зазначених в Договорі, є безумовною та
Клієнт не може пропонувати Банку будь-які індивідуальні зміни до Договору.

Договір комплексного банківського обслуговування є публічним договором у розумінні статті 633
Цивільного кодексу України та є обов’язковим для виконання як Банком, так і Клієнтом, які є сторо-
нами Договору. Умови Договору встановлюються однаковими для всіх клієнтів-фізичних осіб та Банк
не може надавати переваги одному клієнту перед іншим щодо укладення Договору, якщо інше не
встановлено законом.

У разі якщо фізична особа, яка є діючим клієнтом Банку, до 01.04.2016 року не надасть за офіцій-
ним місцезнаходженням Банку (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) свою письмову відмову від при-
йняття Публічної пропозиції та/або не розірве укладені та діючі з Банком договори та фактично
продовжить користуватись послугами Банку, згода (акцепт) такого клієнта на прийняття Публічної
пропозиції вважається такою, що надана клієнтом та отримана Банком відповідно до вимог чинного
законодавства України з 01.04.2016 року (дата акцепту клієнта).

Акціонерний банк «Південний»

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Стоянова Антона Борисовича
як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/6949/15-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Стоянова Антона Борисо-
вича про стягнення заборгованості, що від-
будеться 10 березня 2016 року о 09.00 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя А.С. Река

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача в судове за-
сідання Мамиркіна Максима Вікторовича
в справі № 433/338/16-ц-2/433/314/16 за
позовом Заіки Олени Анатоліївни до Ма-
миркіна Максима Вікторовича про розір-
вання шлюбу.

Засідання відбудеться 04 березня 2016
року о 10 год. 30 хв. за адресою: Луган-
ська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5 а.

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

Суддя Бондаренко Л. І.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача в судове за-
сідання Лаврентьєва Миколу
Олександровича в справі № 433/337/16-
ц-2/433/313/16 за позовом Лаврентьєвої
Олени Сергіївни до Лаврентьєва Миколи
Олександровича про стягнення аліментів.

Засідання відбудеться 04 березня 2016
року о 10 год. 00 хв. за адресою: Луган-
ська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5 а.

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

Суддя Бондаренко Л. І.

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає Афанасьєву Ната-
лію Олександрівну, м. Луганськ, вул.
Стаханова, 83; Чернявську Валентину Фе-
дорівну, м. Луганськ, кв. Южний, 9/115, як
відповідачів в судове засідання по цивіль-
ній справі № 409/268/16-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 04.03.2016 року об
11 год. в приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення
відповідачі вважаються належним чином
повідомленими про час, день та місце
проведення судового засідання.

Суддя В.Г. Скворцова

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає Найдиш Андрія
Григорійовича, Лутугинський район, с. Ле-
ніна, вул. Комсомольська, 16, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній
справі № 409/258/16-ц за позовом ПАТ
«Універсал Банк» про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 04.03.2016 року о
08 год. 30 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: 92200, Луганська область, смт Біло-
куракине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення
відповідач вважається належним чином
повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Суддя В.Г. Скворцова

Вишгородський районний суд Київської
області повідомляє, що Гаврюшенко Ки-
рило Анатолійович викликається в судове
засідання як відповідач у цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Дельта Банк» до Гаврюшенка Ки-
рила Анатолійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 10 бе-
резня 2016 року о 12 годині 20 хвилин за
адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7,
кабінет № 17.

У разі неявки відповідача без поважних
причин справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя М.Б. Баличева

Лановецький районний суд Тернопільської області викликає Корнійчука Ан-
дрія Григоровича, останнє відоме місце реєстрації: с. Михайлівка Лановецького
району Тернопільської області, як відповідача у цивільній справі за позовом
Корнійчук Антоніни Трохимівни про розірвання шлюбу та стягнення аліментів
на 02 березня 2016 року о 12 год. 00 хв. в судове засідання, яке відбудеться у
приміщенні суду за адресою: вул. Шкільна, 7, м. Ланівці Тернопільської області.

Лановецький районний суд Тернопільської області пропонує відповідачу на-
дати всі наявні у нього докази на заперечення проти позову.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності. Про
причини неявки Корнійчук Андрій Григорович повинен повідомити суд.

Суддя М.З. Сенюх

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84112, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Яковченко Лідії Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Яковченко Лідія Володимирівна, останнє місце меш-
кання: м. Горлівка, вул. 60-річчя СРСР, 51/56, викликається на 13 год. 00 хв.
04 березня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Ю. В. Чернишов

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області
(Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Першотравнева, 30/а) у
цивільній справі № 398/3206/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором як відповідач на 14
березня 2016 року о 15 годині в кабінет № 9 (суддя Петрова О.Ф.) ви-
кликається Петрова (Вістряк) Анна Володимирівна.

Остання відома адреса відповідача: м. Олександрія Кіровоградської
області, вул. 6-го Грудня, буд. 137, кв. 70.
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оголошення

Приватне підприємство «ВАЛЕНТИНА», 
код ЄДРПОУ 30072467 (м. Бершадь, вул. Радянська,
буд. 15) повторно звертається до дирекції ТОВ
«Земун Поле Плюс», код ЄДРПОУ 31022600, яке за-
реєстроване за адресою: вул. Центральна, 43, с.
Джулинка Бершадського району, з клопотанням про
надання інформації відповідно нових номерів бан-
ківських рахунків та всіх інших необхідних реквізитів
для своєчасної сплати суборендної плати за зе-
мельні ділянки із земель резерву Чернятської сіль-
ської ради Бершадського району згідно з
договорами суборенди №133/1С, №134/1С, №135/С
від 20.02.2013 року або вказати місце, час і порядок
розрахунків за суборенду в готівковій формі.

У випадку відсутності банківського рахунку запро-
шуємо прибути в зручний для вас час в офіс ПП «ВА-
ЛЕНТИНА» за адресою: м. Бершадь, вул. Радянська,
буд. 15, з 9-ї до 16-ї години для отримання суб -
орендної плати в готівковій формі.

У разі залишення звернення без розгляду ПП «ВА-
ЛЕНТИНА» знімає з себе відповідальність, яка вини-
кає від несплати суборендної плати.

Публічне акціонерне 

товариство «МАРФІН БАНК» 
оголошує тендер 

на надання послуг широкоформатного друку рек-

ламної продукції Головного Банку та філіальної ме-

режі у 2016 р. 

Умови проведення тендера розміщені на сайті:

www.marfinbank.ua

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання на 15 березня 2016 року о
08.10 годині (резервна дата 18 березня 2016 року о
08.10 годині) за адресою: м. Приморськ, вул. Леніна, 26,
зал № 2, 1-й поверх, як відповідача Загваздіна Олексан-
дра Федоровича по цивільній справі №326/252/16-цр. за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приват Банк» до Загваздіна Олександра Фе-
доровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вка-
зані дату та час, справу буде розглянуто за його відсут-
ності. 

Суддя О. М. Чапланова

Втрачений судновий

білет на судно «Wave

Rider», ідентифікаційний

номер 1105275114, з

бортовим номером УКА-

1387, на ім’я: Поддубний

Володимир Вікторович,

вважати недійсним.

Хустський районний суд
викликає в судове засідання
як відповідача Блащука Во-
лодимира Володимировича,
мешканця: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Мазепи,
№87«а», кв. 24«б», для роз-
гляду цивільної справи за
позовом Блащук С.Д. до
Блащука В.В. про розір-
вання шлюбу та стягнення
аліментів на 10 год. 00 хв. 28
березня 2016 року (м. Хуст,
вул. Франка, № 18).

Суддя Савицький С. А.

Криничанський районний суд повідомляє, що в про-
вадженні суду знаходиться цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Чернявського Олександра Вікторовича,
27 серпня 1992 року народження, про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 18 березня 2016 року о
10 годині в залі суду Криничанського районного суду за
адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17 Крини-
чанського району Дніпропетровської області. В разі не-
явки відповідача справа буде розглянута за його
відсутності.

Голова суду Лісняк В. В.

Путильський районний суд Чернівецької області ви-
кликає Петращук (Скрипник) Юлію Миколаївну,
27.04.1992 р.н., останнє відоме місце проживання та ре-
єстрації: с. Усть-Путила, вул. Центральна, 107, Путиль-
ський район, Чернівецька область, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Петращук Юлії Миколаївни про стяг-
нення заборгованості. Справа призначена на 10 год. 00
хв. 15 березня 2016 року за адресою: смт Путила, вул.
Українська, 86, Путильський район, Чернівецька об-
ласть.

У разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто без вашої участі.

Суддя Проскурняк С. П.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Бє-
ляєву Інну Геннадіївну як відповідача по цивільній справі
№ 2/756/856/16 за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Комерційний банк «Приватбанк» до Бєляєвої
Інни Геннадіївни про стягнення заборгованості в судове
засідання на 24 березня 2016 р. о 09.15 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 24,
суддя Шумейко О.І.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута за
вашої відсутності за наявними в ній доказами відповідно
до ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. І. Шумейко

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в судове
засідання як відповідача Солоднікову Олену Анатоліївну,
яке призначено на 14 березня 2016 року о 08.30 год. по
розгляду цивільної справи №369/12978/15-ц, провад-
ження 2/369/495/16 за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Солод-
нікової Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості.

У разі неявки справа буде заслухана у вашу відсут-
ність.

Суддя Н. С. Пінкевич

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Парпулова Вадима Васи-
льовича у цивільній справі:

№522/4392/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбу-
деться 13 квітня 2016 року о 09 годині 35 хвилин у залі
судових засідань №210 в приміщенні Приморського
райо нного суду м. Одеси за адресою: 65029, м. Одеса,
вул. Балківська, 33.

В разі неявки відповідача в судове засідання, суд роз-
глядатиме справу за його відсутності; в разі неявки
особи суд зобов’язує повідомити про причини цього.

Суддя Ю. Б. Свячена

До Великомихайлівського районного суду Одеської області
як відповідач по цивільній справі № 498/1519/15-ц виклика-
ється Карпенко Андрій Олександрович, 25 серпня 1994 року
народження, для участі в судовому засіданні по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Карпенка Андрія
Олександровича про стягнення заборгованості.

Слухання справи відбудеться 14 березня 2016 року о 14 год.
00 хв. у приміщенні Великомихайлівського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, Великомихай-
лівський район, смт Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, буд. 2 Б.

У разі неявки відповідача без поважних причин або непові-
домлення ним про причини неявки в судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без участі відповідача на підставі ст.ст. 169,
224-225 ЦПК України.

Суддя О. В. Рімашевська

Святошинський районний суд м. Києва, у зв’язку
з розглядом цивільної справи №2/759/885/16 за по-
зовом ПАТ «Страхова група ТАС» до Єсика Володи-
мира Миколайовича про стягнення заборгованості,
викликає як відповідача Єсика Володимира Мико-
лайовича в судове засідання, яке відбудеться 17 бе-
резня 2016 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні
Святошинського районного суду м. Києва за адре-
сою: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А, зал с/з
№9.

У разі повторної неявки відповідача, справа буде
розглянута за відсутності останнього.

Суддя Н. Г. Лопатюк

Покровський районний суд Дніпропетровської об-
ласті розглянув цивільну справу за позовом Мотор-
ного (транспортного) страхового бюро України до
Бондаря Миколи Леонідовича, третя особа: Бондар
Олена Володимирівна, про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування: № 189/908/15-ц, 2/189/590/15. Відпо-
відачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України:
заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Заява про перегляд заочного рішення може бути по-
дана протягом десяти днів з дня отримання його копії. 

Голова суду О. С. Пустовар

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідачів по справі 
№ 409/3210/15-ц за позовом Юргелевич Людмили Юріївни
та Юргелевича Дмитра Володимировича до Луганської мі-
ської ради про визнання права власності на нерухоме та ру-
хоме майно в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться 16.03.2016 року о 10.00
год. (резервна дата 18.03.2016 року о 10.00 год.) у залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається представник Луганської міської ради, ос-
таннє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 14.

У випадку неявки представника відповідача справу буде
розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Бар-
жак Тетяну Григорівну (91038, м. Луганськ, вул.
Огородна, б. 22) по цивільній справі №409/322/16-ц
за позовом Баржака Валерія Володимировича до
Баржак Тетяни Григорівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21.03.2016 року (ре-
зервна дата 24.03.2016 р.) о 13.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Миколаївський районний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє відповідача Лозовську Ірину Сер-
гіївну, останнє місце реєстрації: вул. Набережна, 17,
с. Кир’яківка Миколаївського району Миколаївської
області, що по цивільній справі № 487/4765/15-ц за
позовом Демидова Олексія Сергійовича до Лозов-
ської Ірини Сергіївни про виключення відомостей з
актового запису про народження дитини даних про
батька оголошено перерву до 15 год. 00 хв. до 22
березня 2016 року у зв’язку з вашою неявкою.

В разі повторної неявки справа буде розглянута
за вашої відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Л. В. Карікова

Гудков Анатолій Анатолійович викликається в судове
засідання як відповідач для розгляду цивільної справи за
позовом Федоренка Олександра Євгеновича до Гудкова
Анатолія Анатолійовича, треті особи: Федоренко Євген
Олександрович, Федоренко Оксана Василівна, Приватний
нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Ки-
ївської області Щур Олег Іванович, про визнання недійсним
договору купівлі-продажу квартири на 11 год. 00 хв. 11 бе-
резня 2016 року в Шевченківський районний суд м. Києва
(м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 401).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи
і у випадку неявки справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя І. О. Макаренко

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

викликає Кліща Сергія Івановича по цивільній справі 

№ 357/309/16-ц за позовом Кліщ І.М. про визнання

особи такою, що втратила право користування жилим

приміщенням, на 10.03.2016 року о 09 год. 30 хв. Адреса

суду: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал суду

№ 4. 

Суддя О. В. Бондаренко

Придніпровський районний суд м. Черкаси викли-
кає Коробкова Сергія Миколайовича в якості відпо-
відача по цивільній справі №711/10980/15-ц за
позовом ПАТ «Альфа-Банк» до нього про стягнення
заборгованості за кредитним договором в судове за-
сідання, що відбудеться 04 березня 2016 р. о 16 год.
00 хв. в приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя,
буд. 316, м. Черкаси.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд
може розглянути справу без Вашої участі відповідно
до ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. О. Дунаєв

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області повідомляє Зосімова Сергія Петровича,
27.09.1972 року народження, який проживає за ад-
ресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул.
Дзержинського, б. 25, кв. 4, про те, що 04 березня
2016 року о 09.30 годині в приміщенні Мелітополь-
ського міськрайонного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул.
Дзержинського, 90, буде слухатись цивільна справа
№ 320/9249/15-ц за позовом ПАТ «Альфа Банк» до
Зосімова С.П. про стягнення заборгованості.

Суддя Ю.В. Ковальова

Тернівським міським судом Дніпропетров-
ської області 18 лютого 2016 року ухвалено
заочне рішення по цивільній справі 
№ 194/1814/15-ц за позовом Арсенюк Оксани
Миколаївни до Арсенюка Віктора Миколайо-
вича про розірвання шлюбу, яким позовні ви-
моги задоволено та шлюб між Арсенюком
Віктором Миколайовичем та Арсенюк Окса-
ною Миколаївною, зареєстрований відділом
реєстрації актів громадянського стану Тернів-
ського міського управління юстиції Дніпро-
петровської області 4 серпня 2001 року,
актовий запис № 155 — розірвано.

Відповідачеві роз’яснюється його право
згідно зі ст. 228 ЦПК України у разі незгоди з
рішенням суду звернутися до Тернівського
міського суду із заявою про перегляд заоч-
ного рішення протягом десяти днів з дня пуб-
лікації даного оголошення.

У випадку не подачі відповідачем вказаної
заяви, заочне рішення набере законної сили.

Суддя І. П. Пономаренко

В провадженні Якимівського районного
суду Запорізької області знаходиться ци-
вільна справа №330/159/16-ц (провад-
ження 2/330/157/2016) за позовом
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фінансова компанія «Європейська аген-
ція з повернення боргів» до Краснікової
Людмили Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором у
сумі 6732 гривні 53 копійки.

В судове засідання зазначена справа
призначена на 08 годину 15 хвилин
09.03.2016 року в приміщенні Якимів-
ського районного суду Запорізької області
за адресою: вул. Пушкіна, 25, смт Якимівка
Запорізької області, суддя Ковальчук О.А.,
тел. 6-11-80.

Суд викликає Краснікову Людмилу Ми-
колаївну як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки
відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за наявними матеріалами.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідачів по справах за позовами
ПАТ «Ідея Банк» про звернення стягнення на
предмет застави, які відбудуться 23.03.2016 року:

09:00 - Ярославський Владислав Валентино-
вич (22.12.1971 р.н., м. Свердловськ, Луганська
обл.);

9:30 — Почопко Володимир Дмитрович
(18.04.1959 р.н., м. Ровеньки, Луганська обл.);

10:00 — Січкаренко Григорій Іванович
(05.03.1959 р.н., м. Ровеньки, Луганська обл.);

10:30 - Віннік Федір Григорійович (07.12.1954
р.н., м. Ровеньки, Луганська обл.);

11:00 — Марков Анатолій Іванович
(11.11.1958 р.н., м. Червонопартизанськ, Луган-
ська обл.);

11:30 — Погребний Микола Сергійович
(19.12.1982 р.н., м. Свердловськ, Луганська обл.);

13:00 — Оліфіренко Сергій Миколайович
(08.09.1986 р.н., м. Свердловськ, Луганська обл.).

Судові засідання відбудуться в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

15 березня 2016 року об 11 годині 30 хви-
лин в Апеляційному суді Кіровоградської
області (каб. 212) відбудеться розгляд апе-
ляційної скарги Кадієвського Миколи Дмит-
ровича на заочне рішення Ленінського
районного суду м. Кіровограда від 28 ве-
ресня 2015 року в справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» до Бараннікової Люд-
мили Олегівни, Кадієвського Миколи Дмит-
ровича, Бараннікова Ігоря Володимировича
про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

У зв’язку з розглядом справи викликаємо
в судове засідання Бараннікова Ігоря Воло-
димировича, останнє відоме місце його про-
живання: вул. Колгоспна, 5, с. Спасове,
Новгородківський район, Кіровоградська
область, та Бараннікову Людмилу Олегівну,
останнє відоме місце її проживання: вул. Во-
ронцовська, 54 а, м. Кіровоград. 

Суддя О. Л. Дуковський

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А»)
розглядає цивільну справу за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Суханової Наталії
Володимирівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач Суханова Н.В. викликається на
4 квітня 2016 року о 09.00 годині до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 7,
для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засі-
дання відповідача, необхідно повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність на підставі наявних
у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення. 

Суддя Діденко С. О.

Кролевецький районний суд Сумської області 
відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Колес-
ника Івана Івановича, 17.01.1986 року народження,
уродженця та зареєстрованого: с. Грузьке Кролевець-
кого району Сумської області, як відповідача по справі
№579/166/16-ц, пр. №2/579/76/16 за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Колесника Івана Івановича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до попереднього судового засі-
дання на 08 годину 30 хвилин 14 березня 2016 року
та до розгляду на 09 годину 00 хвилин 14 березня
2016 року в приміщенні Кролевецького районного
суду (м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13).

Суд пропонує Колеснику І.І. подати письмові пояс-
нення та всі наявні докази по справі. У випадку неявки
відповідача в судове засідання, оголошення вважа-
ється належним повідомленням і справа буде розгля-
нута за відсутності Колесника І.І.

Суддя Г. І. Сіра

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Ідея Банк» до
Барбари Івана Костянтиновича про звернення стяг-
нення на предмет застави.

Відповідач у справі Барбара Іван Костянтинович,
останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
84500, Донецька область, м. Артемівськ, пров. 1-й
Гоголя, буд. 5, викликається на 9 березня 2016 р. о
09 год. 30 хв. до суду (каб. №213) для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
на позов та докази. У випадку неможливості при-
буття відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки. За інших обставин розгляд справи
відбудеться за його відсутності. 

Суддя Дубовик Р. Є.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/960/16-ц за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Порше Мобіліті» до Керничної Г.І.,
Жукової О.Є. про стягнення грошових коштів.

Розгляд справи призначено на 10.03.2016 року о
14.00 годині в приміщенні Бердянського міськра -
йонного суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Комунарів, 64, зала судового засі-
дання 411.

Суд викликає Керничну Галину Іванівну, Жукову
Олену Євгенівну як відповідачів.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповіда-
чів у судове засідання справа буде розглянута за на-
явними матеріалами.

Суддя Б. І. Полянчук

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання Узун Катерину Леонідівну,
Узуна Дмитра Федоровича як відповідачів по справі
№ 433/3281/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Узун Катерини Леонідівни, Узуна Дмитра Федоро-
вича про стягнення заборгованості;

викликає в судове засідання Коростеліна Ми-
хайла Олександровича як відповідача по справі
№ 433/3259/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Коростеліна Михайла Олександровича про
стягнення заборгованості.

Судові засідання відбудуться 10.03.2016 року о 10
годині 00 хвилин за адресою: вул. 1 Травня, 5-А, смт
Троїцьке Луганської області.

У разі неявки в судові засідання справи будуть
розглянуті без вашої участі в порядку ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя Ляшенко М. А.
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Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Карнауха Дмитра Сергійовича,
10.10.1983 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 12.30 годину 25.03.2016 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Карнауха Дмитра Сергійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве
Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. O.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Череватова Юрія Анатолійо-
вича, 18 травня 1974 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Сніжне, вул. 250
років Донбасу, буд. 2, кв. 73, у судове засідання, яке
призначене на 16 годину 00 хвилин 25 березня 2016
року, для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Череватова Юрія Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.

Суддя Мальований В. O.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Хоменка Дмитра Вікторовича, що 15 березня
2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: 
м. Ромни, вул. Соборна, 12 Сумської області, буде слу-
хатися в судовому засіданні цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до
Хоменка Дмитра Вікторовича про стягнення заборгова-
ності.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Хоменко Дмитро Вікторович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Лаврика Віктора Миколайовича, що 15 березня
2016 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: м.
Ромни, вул. Соборна, 12 Сумської області, буде слуха-
тися в судовому засіданні цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк»
до Лаврика Віктора Миколайовича про стягнення забор-
гованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Лаврик Віктор Миколайович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Конотопський міськрайонний суд Сумської об-
ласті викликає Бєліченка Андрія Вікторовича як від-
повідача по цивільній справі № 2/577/238/16 за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бєліченка Андрія
Вікторовича про стягнення боргу в судове засідання,
яке відбудеться 23 березня 2016 року о 08 год. 15
хв. у приміщенні суду за адресою: Сумська область,
м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. № 15, тел. 6-31-68.
При собі необхідно мати паспорт.

Суддя Т. А. Буток

Конотопський міськрайонний суд Сумської об-
ласті викликає Новакова Валерія Миколайовича як
відповідача по цивільній справі № 2/577/236/16 за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Новакова Валерія
Миколайовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором у судове засідання, яке відбу-
деться 18 березня 2016 року о 09 год. 00 хв. у
приміщенні суду за адресою: Сумська область, м.
Конотоп, вул. Садова, 8. При собі необхідно мати па-
спорт. 

Суддя Л. В. Громова

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Кобзистого Ігоря Михайловича, що 10 березня
2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Роменського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: 
м. Ромни, вул. Соборна, 12 Сумської області буде слу-
хатися в судовому засіданні цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Коб-
зистого Ігоря Михайловича про звернення стягнення на
предмет застави.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Кобзистий Ігор Михайлович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає відповідачів: Малину Сергія Олександровича,
12.12.1963 р.н., та Савченко Тетяну Олексіївну,
10.02.1975 р.н., у судове засідання, яке призначене на
16 годину 00 хвилин 10.03.2016 року для розгляду ци-
вільної справи № 319/30/16-ц за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Малини Сергія Олександровича та Савченко
Тетяни Олексіївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Ле-
ніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району
Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Іллінецький районний суд Вінницької області викли-
кає Болотенюка Степана Васильовича, останнє відоме
місце проживання: с. Павлівка Іллінецького району Він-
ницької області, вул. Центральна, 38, у судове засідання
як відповідача по цивільній справі за позовом Ревенко
Вікторії Сергіївни до Болотенюка Степана Васильовича
про розірвання договору позики грошей.

Судове засідання призначено на 09 год. 00 хв. 31 бе-
резня 2016 року в залі засідань Іллінецького районного
суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці Вінницької
області, вул. Європейська, 28, 22700. В разі неявки в су-
дове засідання справу буде розглянуто за відсутності
відповідача.

Суддя М. В. Шелюховський

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа №310/64/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Коняхіна
Сергія Івановича, Савченко Тетяни Олексіївни про звер-
нення стягнення на предмет застави.

Розгляд справи призначено на 09.03.2016 р. о 09 годині
30 хвилин у приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А., тел. (06153)
3-55-31.

Суд викликає Коняхіна Сергія Івановича як відповідача.
Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі неявки від-

повідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Рівненський міський суд викликає Вежиченко Люд-
милу Вікторівну, 8 жовтня 1964 року народження, з 
5 травня 2015 року знята з реєстрації в м. Рівне, як від-
повідача в судове засідання, яке відбудеться 15 березня
2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні Рівненського мі-
ського суду Рівненської області (м. Рівне, вул. Шкільна,
1) по цивільній справі №569/1197/16-ц за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Вежиченко Людмили Вікторівни про стяг-
нення боргу за кредитним договором.

У разі неявки в судове засідання на вказаний час та
неповідомлення про поважність причин неявки відпові-
дача, справа буде вирішена на підставі наявних у ній до-
казів з постановленням заочного рішення.

Суддя О. О. Першко

Шишацький районний суд Полтавської області викликає
відповідача Мирну Оксану Леонідівну, 15.05.1985 року на-
родження, останнє відоме місце проживання якої: вул.
Центральна, 5, село Чернишівка Шишацького району По-
лтавської області, у судове засідання по цивільній справі
№461/12156/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Ідея Банк» до Мирної Оксани Леонідівни про
звернення стягнення на предмет застави.

Розгляд справи призначено на 30 березня 2016 року о
14 годині 00 хвилин у приміщенні Шишацького районного
суду за адресою: Полтавська область, селище Шишаки,
вул. Партизанська, 6.

Явка до суду обов’язкова. Відповідач зобов’язаний по-
відомити суд про причину неявки.

Суддя Колос Ю. А.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/636/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Баранова Василя Сергійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Судовий розгляд
справи призначено на 17 березня 2016 року о 08 год.
45 хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Ко-
мунарів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В.В., тел. (06153) 3-
63-75.

Суд викликає Баранова Василя Сергійовича як відпо-
відача. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/648/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Кудряшова Вадима Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Судовий роз-
гляд справи призначено на 17 березня 2016 року о 08
год. 30 хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В.В., тел. (06153)
3-63-75.

Суд викликає Кудряшова Вадима Володимировича
як відповідача. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості:
№310/999/16-ц до Чирика Олександра Йосиповича.

Розгляд справи призначено на 11.03.2016 року 
о 13.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 401 Запорізької області, суддя Черткова Н.І., тел.
3-61-94.

Суд викликає як відповідача Чирика Олександра Йо-
сиповича. У разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута за наявними в ній матеріалами.

Бахмацький районний суд Чернігівської області викликає в
судове засідання Доценко Ольгу Юріївну та Омелюк Сергія Во-
лодимировича, які є відповідачами у справі за позовом Архіпової
Тетяни Іванівни до Доценко Ольги Юріївни, Омелюк Сергія Во-
лодимировича про позбавлення батьківських прав та призна-
чення опікуна, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на
стороні позивача - орган опіки і піклування Красненської сіль-
ської ради Бахмацького району Чернігівської області. Судове за-
сідання відбудеться 18 березня 2016 року о 09 год. 30 хв. в
приміщенні суду за адресою: вул. Соборності, 42, м. Бахмач Чер-
нігівської області. Головуючий по справі суддя - Новіков О. М. З
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про день, час та місце розгляду справи і у випадку
неявки до суду справа може бути розглянута за його відсутності.

Пологівський районний суд Запорізької області

викликає Новак Ігоря Жориковича на 18.03.2016

року о 09.00 годині в судове засідання в якості від-

повідача по справі № 324/162/16-ц за позовом Новак

Тетяни Іванівни про розірвання шлюбу, яке відбу-

деться за адресою: м.Пологи, вул.Горького, буд. 28

Запорізької обл.

Суддя Линник Г.О.

Виноградівський районний суд Закарпатської об-
ласті викликає Гуліна Михайла Миколайовича, 1972
р.н., як відповідача по цивільній справі за позовом
Гуліної Світлани Мінгертовни до Гуліна Михайла Ми-
колайовича про розірвання шлюбу в судове засі-
дання, яке призначене на 09.03.2016 року о 09.10
годині в залі Виноградівського районного суду за ад-
ресою: Закарпатська область, м. Виноградів, вул.
Тюльпанів, 24.

У разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність на підставі ст.ст. 169, 224
ЦПК України.

Суддя Бак М. Д.

Монастирищенський районний суд Черкаської об-
ласті, вулиця Соборна, 98, м. Монастирище, викли-
кає Нищика Миколу Михайловича як третю особу
на 09 годину 14.03.2016 року в цивільній справі 
№ 702/200/16-ц за позовом Нетреба Людмили Ми-
хайлівни, Паршак Єви Михайлівни до Княжекри-
ницької сільської ради, третя особа: Нищик Микола
Михайлович, про визнання права власності на зе-
мельну ділянку в порядку спадкування.

У разі неявки Нищика Миколи Михайловича
справа буде розглянута у його відсутність за наяв-
ними в ній доказами.

Суддя М. В. Бурлака

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-
мир, м-н Соборний, 1) викликає як відповідача Дас
Сібендра Кумар у судове засідання, яке відбудеться
18 березня 2016 року о 09 год. 15 хв. у кабінеті 2-Б-
5, по справі за позовом Дас Анни Петрівни до Дас
Сібендра Кумар про розірвання шлюбу та стягнення
аліментів.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у вашу відсутність.

Суддя О. М. Зосименко

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Ва-
сильєва Сергія Івановича, який проживає за адресою:
02139, м. Київ, вул. Курнатовського, 6, кв. 165, що 29 бе-
резня 2016 року о 09 год. 15 хв. Дніпровським районним
судом м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3,
зал № 3, буде розглядатись цивільна справа за позовом
Лазаренко Ганни Володимирівни до Васильєва Сергія
Івановича про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів.

Дана особа в судове засідання викликається як від-
повідач.

У випадку неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача.

Суддя Л. М. Виниченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Рустамова Ількіна Сахіба Огли, 22.11.1980 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Героїв
Дніпра, 20-А, кв. 168, як відповідача по цивільній
справі за позовом ПАТ «СК «Українська страхова
група» до Рустамова Ількіна Сахіб Огли про відшко-
дування шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди.

Судове засідання відбудеться 16 березня 2016 р.
об 11 год. 30 хв. у приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб. 22.

Суддя І. В. Белоконна

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Івашкевич Ірини Миколаївни про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі: Івашкевич Ірина
Миколаївна, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Кримська, буд. 2, ви-
кликається на 11 березня 2016 року о 08 годині 00
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Чемодурова Н. О.

В провадженні Пологівського районного суду 
Запорізької області перебуває цивільна справа 
№ 324/150/16-ц, пров. 2/324/179/2016 за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Гайворонського Геннадія Ми-
колайовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Справа призначена до розгляду на
18.03.2016 року о 09.30 год. у залі засідань Пологів-
ського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, Пологівський район, місто
Пологи, вулиця М. Горького, 28.

Суддя Г. О. Лінник

Краснолиманський міський суд Донецької області ви-
кликає в судове засідання відповідача Луконіна Олек-
сандра Васильовича по цивільній справі № 236/329/16-ц
за позовом Луконіної Аксенії Степанівни про визнання
особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням, яке відбудеться 10 березня 2016 року
о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 84400, 
Донецька область, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13,
каб. №5.

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

Суддя Мірошниченко О. В.

Савранський районний суд Одеської області (смт
Саврань, вул. Ген. Карначова, 5) викликає на 13 го-
дину 30 хвилин 15 березня 2016 року Матейчука Ві-
талія Петровича як відповідача по цивільній справі
№ 512/713/15-ц за позовом Органу опіки та піклу-
вання Полянецької сільської ради Савранського
району Одеської області до Матейчука Віталія Пет-
ровича про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя В. А. Лепеха

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького,
20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідач Кубрак Євген Павлович викликається
на 17 березня 2016 року о 13.00 год. до суду, каб. 
№ 7, 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 у його відсут-
ність. 

Суддя Хмельова C. M.

Ленінський районний суд м. Запоріжжя (м. Запо-
ріжжя, вул. 40 років Радянської України, б. 1/2) ви-
кликає в судове засідання, яке призначено на 21
березня 2016 року о 09 год. 30 хв. у кабінет №6 Би-
ська Олексія Вадимовича у справі за позовом Гамми
Юрія Григоровича про визнання права власності на
автомобіль.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справа розглядатиметься у його відсутність за наяв-
ними у ній доказами.

Суддя Л. А. Дубина

Макарівський районний суд Київської області по-

відомляє, що 31.03.2016 р. о 14.00 год. у приміщенні

суду за адресою: 08000, смт Макарів, Київська обл.,

вул. Фрунзе, 35, буде слухатись цивільна справа за

позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Коляденка Олексан-

дра Станіславовича про стягнення заборгованості.

Суддя Косенко А. В.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Щокіна Олександра Валенти-
новича, 13 січня 1989 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Сніжне, пр. Потьє,
буд. 2, у судове засідання, яке призначене на 15 го-
дину 30 хвилин 25 березня 2016 року, для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Щокіна Олександра Валентиновича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куй-
бишеве Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Хотинський районний суд Чернівецької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 15 березня 2016
року об 11.15 годині в приміщенні суду за адресою: м.
Хотин, вул. Незалежності, 25 А Чернівецької області,
Алієва Фурката Рустамовича, 15.03.1988 року народ-
ження (останнє відоме місце реєстрації та проживання
за адресою: с. Рашків, вул. Каденюка, буд. 18 Хотин-
ського району Чернівецької області), як відповідача 
по цивільній справі № 724/1078/15-ц, провадження 
№ 2/724/40/16 за позовом Мельник Ніни Миколаївни до
Алієва Фурката Рустамовича про розірвання шлюбу.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглядатись в його відсутність.

Суддя А. І. Руснак

В провадженні Красноармійського міськрайонного суду
Донецької області знаходяться цивільна справа 2/235/799/16
за позовом Публічного акціонерного товариства «Україн-
ський бізнес банк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором до Голембовської Тетяни Віталіївни, яка
зареєстрована: м. Донецьк, вул. Афанасьєва, 9/2.

Відповідачка викликається до Красноармійського міськ-
районного суду Донецької області, кабінет № 6 (вул. Горь-
кого, 20, м. Красноармійськ Донецької області) на 10
березня 2016 р. о 8 год. 30 хв.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута без її участі.

Суддя Т. В. Стоілова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 2 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська 0   +5      +3    +8
Житомирська 0   +5         0    +5
Чернігівська 0   +5      +3    +8
Сумська 0   +5      +6 +11
Закарпатська +2   +7      +2    +7
Рівненська -2   +3       -2    +3
Львівська 0   +5         0    +5
Івано-Франківська 0   +5         0    +5
Волинська -2   +3       -2    +3
Хмельницька 0   +5         0    +5
Чернівецька +1   +6      +1    +6
Тернопільська 0   +5         0    +5
Вінницька 0   +5      +4    +9

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2     +7      +7  +12
Кіровоградська +2     +7      +9  +14
Полтавська +2     +7      +9  +14
Дніпропетровська +2     +7   +10  +15
Одеська +2     +7   +11  +16
Миколаївська +2     +7   +10  +15
Херсонська +2     +7   +10  +15
Запорізька +2     +7   +10  +15
Харківська +2     +7      +9  +14
Донецька +2     +7      +9  +14
Луганська +2     +7      +9  +14
Крим +2     +7   +13  +18
Київ +2     +4      +5    +7

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Іван Коваль: 
малював як жив

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ВИСТАВКА. «Мужність у мистецтві» — таку назву має персональ-
на виставка пам’яті майстра народного малярства Івана Коваля, яку
демонструють у Вінницькому обласному центрі народної творчості. В
експозиції представлено 25 картин — «Подільська толока», «Розплі-
тають молоду», «Жнива», «На вулиці музиченька грає», «Мати у ви-
шневій хустині» та інші. У творах художника багато світла, радості,
краси, любові, хоча йому не часто доводилося усміхатись.

Народився Іван Дмитрович у селі Кирнасівка Тульчинського району
Вінницької області в лютому 1946 року. Інвалід з дитинства не міг хо-
дити (хворів на поліомієліт), не навчався у школі навіть. Тож живопису
навчався самотужки. Малював лежачи на животі. В усьому йому до-
помагала мама. Він створював жанрові картини, відображаючи укра-
їнський народний побут, звичаї, обряди, розваги. Еволюціонував від
лаконічного образу до складних багатофігурних композицій. Цей не-
пересічний самодіяльний художник залишив особливий слід в історії
розвитку народного малярства на Вінниччині. Про його творчість зня-
ли фільм. Окремі роботи майстра зберігають у Національному музеї
народної архітектури та побуту України. А сто картин — основний
творчий доробок — він заповів дітям — Кирнасівській загальноосвіт-
ній школі, де діє його картинна галерея.

Під час відкриття виставки відбулася презентація книжки Ганни Во-
лошенюк «Іване, сину наш…», яку видала бібліотека журналу «Він-
ницький край». З нагоди 70-річчя від дня народження Івана Коваля в
області впродовж цього року відбуватимуться культурно-мистецькі
заходи із вшанування пам’яті славного земляка.

ФІФА має план очищення від корупції
Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»

РЕФОРМАТОРСТВО. Поза-
черговий конгрес ФІФА, що
відбувся минулої п’ятниці в
Цюриху, перегорнув сторінку в
літописі світового футболу. На
Міжнародну футбольну асоціа-
цію очікують серйозні рефор-
ми, які очолить уже новообра-
ний голова організації —
швейцарець Джанні Інфантіно.

179 із 207 членів конгресу
проголосували за затверджен-
ня пакета реформ, які покли-
кані очистити головний фут-
больний орган планети від ко-
рупції й скандальних новин.

До статуту федерації внесе-
но поправки, згідно з якими
вводиться обмеження трива-
лості перебування однієї лю-
дини на посаді президента ор-
ганізації трьома термінами по
чотири роки.

Виконком ФІФА, який у
грудні 2015 року зважився на
ці реформи, припинив діяль-
ність. Згідно з новою структу-
рою управління організації, йо-
го замінить рада на чолі з пре-
зидентом ФІФА, що склада-
ється з 36 осіб. Цікаво, що
представники УЄФА, з огляду
на квоту, займатимуть чверть
виконавчого органу, а від кож-
ної конфедерації до ради по-
винна увійти принаймні одна
жінка.

Рада ФІФА працюватиме
над стратегічними питаннями
розвитку футболу і здійснюва-
тиме наглядову функцію над
генеральним секретаріатом,
який займеться повсякденним
управлінням організацією.

Ще одним важливим рішен-
ням конгресу стало скорочен-
ня кількості комітетів ФІФА з

26 до 9. Тож у Цюриху розра-
ховують підвищити ефектив-
ність роботи і прийняття рі-
шень в організації. При цьому
з’явиться новий комітет заці-
кавлених сторін, до якого увій-
дуть футболісти, представни-
ки клубів і національних ліг.

Затверджений конгресом
пакет реформ покликаний від-
новити підірвану довіру до 
ФІФА. І потужним поштовхом у
впровадженні нововведень
стало обрання президента-ре-
форматора, яким став уже
екс-генеральний секретар 
УЄФА Джанні Інфантіно. Но-
вий керманич ФІФА одержав
підтримку 115 членів конгресу
і пообіцяв, що організація по-
верне повагу до себе. «Ми від-
криємо нову еру ФІФА, де фут-
бол буде в центрі уваги. Хочу
повернути ФІФА у футбол, а

футбол у ФІФА», — зазначив
він після перемоги на виборах.

Згідно з передвиборною
програмою  президента, на 
ФІФА чекає впровадження про-
цесів, мета яких — фінансова
прозорість федерації. Крім то-
го, зміни, ймовірно, можуть
торкнутися процедури виборів
господарів чемпіонатів світу,
кількості учасників на майбут-
ніх світових першостях, а також
модернізації рейтингу ФІФА.

У роботі конгресу взяла
участь українська делегація на
чолі із президентом ФФУ Ан-
дрієм Павелком, яка була по-
слідовною у своєму виборі. Фе-
дерація футболу України  стала
однією з п’яти національних
асоціацій, які висунули канди-
датуру Джанні Інфантіно на по-
саду президента ФІФА, пові-
домляє прес-служба ФФУ. 

До речі, в неділю новообра-
ний  президент Міжнародної
федерації футболу Джанні Ін-
фантіно відкрив у Цюриху му-
зей організації. ФІФА інвесту-
вала у його створення 140 мі-
льйонів швейцарських фран-
ків (128 мільйонів євро), 110 з
яких було витрачено на рекон-
струкцію будівлі. Музей зай-
має 3 тисячі квадратних метрів
і містить понад 1000 експона-
тів. Цікаво, чи будуть там копії
судових рішень стосовно обо-
рудок відсторонених поперед-
ників. Утім, як повідомляють
засоби масової інформації,
одним з перших привітав
Джанні Інфантіно з обранням
його попередник, звинуваче-
ний у корупції Зепп Блаттер,
котрий заявив, що новий
очільник продовжить його ро-
боту у ФІФА…

оголошення

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове засідання
відповідачів по справах за позовами ПАТ «Дельта Банк» про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 11.03.2016 року о 08.00:

— Пономарьова Романа Миколайовича, 04.10.1982 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., смт Шахтар-
ське;

— Клюєва Василя Володимировича, 28.09.1974 р.н., останнє відоме заре-
єстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., с. Свердловськ;

— Грамму Івана Івановича, 16.09.1987 р. н., останнє відоме зареєстроване
місце проживання (перебування): Луганська обл., с. 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

фотофакт

ОМРІЯНА СТАТУЕТКА. У Лос-Анджелесі відбулася 88-ма
церемонія вручення кінематографічної премії «Оскар». Тріум-
фатором церемонії став фільм «Шалений Макс: Дорога гніву»,
який отримав шість статуеток.

Еммануеля Любецького відзначено нагородою за кращу опе-
раторську роботу у фільмі «Легенда Г’ю Гласса». Оператора ви-
знано кращим третій рік поспіль, а це вже історичний рекорд.
Фільм також відзначено в категорії «Кращий режисер» і «Кра-

щий актор». Та якщо Алехандро Гонсалесу Іньярріту гріх скар-
житися на прихильність Гільдії кіноакторів, то Леонардо Ді Кап-
ріо нарешті отримав свою першу статуетку.

У промові Ді Капріо подякував режисерові фільму та пар-
тнерові по стрічці Тому Харді, а також Мартіну Скорсезе і всім,
хто допоміг йому на початку кар’єри. Відомий як  активний
природозахисник Лео  наголосив на проблемі глобального по-
тепління.
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Джанні Інфантіно переміг свого головного конкурента  
шейха Салмана бін Ібрагім аль-Халіфа з рахунком 115:88
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