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Чому батьки виконують 
домашні завдання?  

ЦИТАТА ДНЯ

МАРОШ ШЕФЧОВИЧ:

Території 
облаштовують онлайн 

МЕТА. Перше засідання Міжвідомчої координаційної комісії 
з питань регіонального розвитку розпочали з визначення ге-
неральної схеми планування території країни та презентації 
гео порталу «Адміністративно-територіальний устрій України». 
Гео портал охопить базу даних про сучасний стан і перспектив-
ний план адміністративно-територіального устрою держави. Це 
перша в історії країни онлайн-платформа, де зберуть макси-
мальну кількість інформації, доступ до якої матимуть усі охочі, 
повідомляє прес-служба Мінрегіону.

«Планування території України нерозривно пов’язане з пла-
нуванням регіонального розвитку. Відповідно і план розвитку 
кожної області повинен стати органічною складовою держав-
ного плану розвитку», — вважає віце-прем’єр-міністр — міністр 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства Геннадій Зубко. Тому все це пов’язано зі страте-
гією регіонального розвитку, яка передбачає розроблення ге-
неральної схеми планування територій, містобудівної докумен-
тації для населених пунктів, що відповідають пріоритетам та ін-
тересам окремих міст.

ЦИФРА ДНЯ

8,2 млрд доларів
становить загальна сума позовних 

претензій НАК «Нафтогаз України» до 
«Газпрому» за контрактом на транзит 
російського газу територією України 

«Україна має 
залишатися важливою 

транзитною  
країною з поставок  

російського газу.  
Це наша офіційна  

позиція».

ОФІЦІЙНОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

Інформація 
Міністерства фінансів 
України щодо виконання 
Державного бюджету 
України за 2015 рік

У січні-лютому 2016 року 
податкова міліція ліквідувала 
13 конвертаційних центрів 
із загальним обігом 
10,7 мільярда гривень

Віце-президент Європейської комісії з питань 
Енергетичного союзу про довіру до вітчизняної ГТС
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ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО. Освітяни спрощують навчальні 
програми й зменшать учням кількість предметів  

Часи змінюються — браконьєри залишаються
ЖОРСТКІ РЕАЛІЇ. «УК» з’ясовує, чому загинули червонокнижні зубри на Вінниччині

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

Трагедія біля села Требухи Лі-
тинського району забрала 

життя приблизно кожного 20-го 
українського зубра. Якщо зага-
лом в Україні їхня популяція на-
лічує приблизно 320 особин, то на 

Вінниччині станом на 1 січня 2016 
року мешкав 101. Переважно за-
гинули молоді самки репродук-
тивного віку, і щоб відтворити по-
пуляцію, кажуть фахівці, треба 
буде приблизно 10 років.

Спочатку в ставку виявили 
кілька трупів тварин, та коли 
почали з’ясовувати справжню 

картину, ЗМІ забили на спо-
лох. Утім, писали різне. Зокре-
ма, що до цього причетні мис-
ливці — посадові особи. Нази-
вали прізвища. Але потім самі 
спростовували, бо під час пере-
вірки розслідування криміналь-
ного впровадження за фактом 
загибелі зубрів спеціальна комі-

сія головного управління Націо-
нальної поліції в області «не зна-
йшла підтвердження інформа-
ції, яку озвучили на деяких веб-
ресурсах, щодо причетності до 
злочину окремих народних де-
путатів і посадовців». Посилена 
слідчо-оперативна група й нині 
працює над розкриттям.

Після тривожного повідомлен-
ня пізно ввечері 30 січня цьо-
го року, що на ставку тонуть зу-
бри, єгерська служба й держав-
на лісова охорона ДП «Хміль-
ницький лісгосп» негайно при-
були на місце і за допомо-
гою місцевих жителів по-
чали рятувати тварин. 5
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Краснолиманським міським судом Донецької
області (84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе,
13) розглядаються цивільні справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Мордіна Геннадія Анатолійовича про
стягнення боргу за договором кредиту; Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Льона Євгена Євгеновича про стягнення боргу
за договором кредиту.

Відповідач Мордін Г. А. викликається до каб.
№6 суду на 11 березня 2016 року об 11 годині
00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Льон Є. Є. викликається до каб. №
6 суду на 11 березня 2016 року на 10 годину 00
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі неявки
відповідачів, справа буде розглянута за їх від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Чернігівський районний суді Запорізької об-
ласті викликає у судове засідання на 28 березня
2016 року о 14.30 годині за адресою: 71202, смт
Чернігівка, вул. Леніна, 391: 

- як відповідачів Костенко Костянтина Мико-
лайовича та Костенко Наталію Юріївну по ци-
вільній справі № 329/1397/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Костенко Костянтина Миколайовича та
Костенко Наталії Юріївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

- як відповідачів Кириченко Андрія Володи-
мировича та Кириченко Ірину Василівну по ци-
вільній справі № 329/1398/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Кириченко Андрія Володимировича та
Кириченко Ірини Василівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідачів в судове засідання
на вказані дату та час, справу буде розглянуто
за їх відсутності.

Суддя О.М. Чапланова

Слов’янський міськрайонний суд До-
нецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає:

Цивільну справу № 2/243/999/2016 за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кудряв-
цева Геннадія Олександровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним
договором. Останнє відоме місце меш-
кання відповідача Кудрявцева Геннадія
Олександровича: Донецька область, м.
Горлівка, вул. Плеханова, буд. 33, кв. 2.

Відповідачі викликаються до суду на 11
березня 2016 року о 12 год. 45 хв. для
участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття в судове засідання від-
повідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутністю. 

Суддя О.В. Ільяшевич

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка, До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає
цивільну справу № 233/2/16-ц за позовом ПАТ
«Універсал Банк» до Костюченко І.А., Костю-
ченко Г.В. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідачі у справі Костюченко Ігор Анато-
лійович, 18.11.1979 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: м. Зугрес Донецької області,
вул. Гвардійська, буд. 30а; Костюченко Ганна
Володимирівна, 10.03.1983 р.н., останнє відоме
місце проживання якої: м. Макіївка Донецької
області, вул. Третьякевича, буд. 5, кв.4, викли-
каються до суду на 14 березня 2016 року о 08.00
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутності. 

Суддя О.С. Малінов

Лук’яненко Олександр Павлович, 11.07.1963
р.н., останнє відоме місце проживання якого:
Донецька обл., Ясинуватський район, п. Же-
ланне, вул. 50 років СРСР, буд. 95А, кв. 13, Лав-
ренов Сергій Анатолійович, 21.11.1958 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: До-
нецька обл., м. Красногорівка, вул. Восточна,
9/12 викликаються до Добропільського міськ-
районного суду Донецької області як відповідачі
по цивільній справі № 227/379/16-ц за позовом
Авдєєва Ігоря Володимировича до Лук’яненка
Олександра Павловича, Орищенка Андрія Юрі-
йовича, Лавренова Сергія Анатолійовича про
відшкодування матеріальної та моральної
шкоди.

Судове засідання відбудеться 11.03.2016
року об 11.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Ра-
дянська, 39А. У разі неявки відповідачів до суду
справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

Білокуракинський районний суд Луган-
ської області викликає в судове засідання
як відповідачів по справі № 409/246/16-ц
за позовом ПАТ «Універсал Банк» до
Олентирь Сергія Анатолійовича та Олен-
тирь Ольги Миколаївни про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться
14.03.2016 року о 09.30 год. (резервна
дата на 17.03.2016 року о 09.30 год.) в
залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається Олентирь Сергій Анатолі-
йович, останнє місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, вул. Руднєва буд. 83.

Викликається Олентирь Ольга Микола-
ївна, останнє місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, вул. Руднєва буд. 83.

У випадку неявки відповідачів справу
буде розглянуто за їх відсутності за наяв-
ними доказами.

Суддя Полєно В.С.

Києво-Святошинський районний суд
Київської області повідомляє, що розгляд
цивільній справи за № 369/681/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Дельта Банк» в особі уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб на ліквідацію AT «Дельта Банк»
Кадирова В.В. до Іванова Костянтина Бо-
рисовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором відбудеться 23 бе-
резня 2016 року о 10 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться під голо-
вуванням судді Усатова Д.Д. в приміщенні
Києво-Святошинського районного суду
Київської області, що розташований за
адресою: м. Київ. вул. Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засі-
дання справа буде розглядатись за відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Д.Д. Усатов

У провадженні Броварського міськрайонного
суду Київської області знаходиться цивільна
справа за позовом ТОВ «Броварський заводобу-
дівельний комбінат» до Устименка Богдана Ми-
колайовича про розірвання попереднього
договору купівлі-продажу квартири, додаткової
угоди до попереднього договору купівлі-про-
дажу квартири.

Броварський міськрайонний суд Київської
області викликає як відповідача по вказаній
справі Устименка Богдана Миколайовича, ос-
тання відома адреса проживання: Київська об-
ласть, м. Бровари, вул. Черняховського, 11-Г, кв.
39.

Розгляд даної справи повторно відкладено на
09 год. 45 хв. 04 квітня 2016 року та відбудеться
у приміщенні суду за адресою: 
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 215.

Суд попереджає, що у випадку повторної не-
явки дана справа буде розглянута у відсутності
відповідача за наявними в справі матеріалами з
постановленням заочного рішення.

Суддя Н.П. Маценко

У провадженні Броварського міськра -
йонного суду Київської області знахо-
диться цивільна справа за позовом
Костенка Дмитра Володимировича до Ми-
хайленка Дениса Олександровича про стяг-
нення боргу за договором позики.
Броварський міськрайонний суд Київської
області викликає як відповідача по вказа-
ній справі Михайленка Дениса Олексан-
дровича, останнє відоме місце проживання
та реєстрації: Київська область, м. Бровари,
бульв. Незалежності, буд. 2, кв. 54.

Розгляд даної справи відкладено о 14
год. 20 хв. 09 березня 2016 року та відбу-
деться у залі суду за адресою: м. Бровари,
вул. Грушевського, буд. 2, каб. 213. Суд по-
переджає, що у випадку повторної неявки
дана справа буде розглянута у відсутності
відповідача за наявними в справі матеріа-
лами з постановленням заочного рішення.

Суддя Н.М. Петришин

В провадженні судді Бердянського
міськрайонного суду Петягіна В.В. знахо-
диться цивільна справа за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства
«Кредобанк» про стягнення заборгова-
ності: № 310/571/16-ц до Рештаненка Сер-
гія Олександровича, Пелипенка Сергія
Вікторовича.

Розгляд справи призначено на
11.03.2016 року о 08 год. 15 хв. в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502, суддя
Петягін В.В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів Решта-
ненка Сергія Олександровича, Пелипенка
Сергія Вікторовича.

У разі неявки відповідачів справа буде
розглянута за наявними в ній матеріа-
лами.

Суддя В.В. Петягін

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає
цивільну справу № 233/280/16-ц за позовом ПАТ
«Кредобанк» до Доманова І.О., Доманової А.В.
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідачі у справі Доманов Іван Олексан-
дрович, 07.04.1987 р.н., Доманова Анастасія Вік-
торівна, 24.05.1988 р.н., останнє відоме місце
проживання яких: м. Макіївка Донецької області,
пос. Восточний, вул. Курська, буд.13, кв.28, ви-
кликаються до суду на 14 березня 2016 року о
08-20 годині, каб. №15, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутності. 

Суддя О.С.Малінов

У провадженні Броварського міськрайонного
суду Київської області знаходиться цивільна
справа за позовом ТОВ «Броварський заводобу-
дівельний комбінат» до Устименка Миколи Сте-
фановича про розірвання попереднього
договору купівлі-продажу квартири, додаткової
угоди до попереднього договору купівлі-про-
дажу квартири. Броварський міськрайонний суд
Київської області викликає як відповідача по
вказаній справі Устименка Миколу Стефано-
вича, остання відома адреса проживання: Київ-
ська область, м. Бровари, вул. Черняховського,
11-Г, кв. 27.

Розгляд даної справи повторно відкладено на
11 год. 20 хв. 04 квітня 2016 року та відбудеться
у приміщенні суду за адресою: м. Бровари, вул.
Грушевського, 2, каб. 215.

Суд попереджає, що у випадку повторної не-
явки дана справа буде розглянута у відсутності
відповідача за наявними в справі матеріалами з
постановленням заочного рішення.

Суддя Н. П. Маценко

В провадженні Бердянського міськрай-
онного суду знаходиться цивільна справа
№310/11398/15-ц за позовом Публічного
Акціонерного Товариства «Універсал
Банк» до Сулейманова Артема Володими-
ровича, Сулейманової Марини Юріївни
про стягнення боргу за договором кре-
диту.

Розгляд справи призначено на
14.03.2016 р. о 09 годині 30 хвилин в при-
міщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 406,
суддя Троценко Т.А., тел. (код 06153)3-55-
31.

Суд викликає Сулейманова Артема Во-
лодимировича, Сулейманову Марину Юрі-
ївну в якості відповідачів.

Явка відповідачів до суду є обов’язко-
вою. В разі неявки відповідачів справа
буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає
цивільну справу № 233/2/16-ц за позовом ПАТ
«Універсал Банк» до Яковенко Г.О., Яковенко
О.В. про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачі у справі Яковенко Геннадій Олек-
сандрович, 07.12.1966 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: с. Красний Партизан Донець-
кої області, вул. Сичова, буд. 78, кв.16; Яковенко
Олена Володимирівна, 15.10.1977 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: м. Макіївка До-
нецької області, провул. Зарічний, буд. 16 а, ви-
кликаються до суду на 14 березня 2016 року о
08-10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутності. 

Суддя О.С.Малінов

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгова-
ності до:

1. Відповідач Рибцов Олег Павлович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Батюка, буд. 10, кв. 34, ви-
кликається 09 березня 2016 року о 08 год. 00 хв.
до суду для участі у розгляді справи по суті.

2. Відповідач Петренко Євген Тимофійович,
останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Слов’янськ, пров. Чубаря, буд. 4,
кв. 12, викликається 09 березня 2016 року о 08
год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута
у їх відсутності.

Суддя О.В. Неженцева

Втрачені Довірителем примірник Договору про участь у ФФБ №667-НП від 4 лютого 2005 року та До-
говору про уступку майнових прав №667-НП від 26 листопада 2005 року, укладених між ПАТ АКБ «АР-
КАДА» та Горбенком Віталієм Георгійовичем, примірник Довідки №614 від 7 грудня 2005 року про 100%
інвестування та Розписку №614 від 7 грудня 2005 року про вилучення Свідоцтва до Договору про участь
у ФФБ №667-НП від 4 лютого 2005 року, що видані ПАТ АКБ «АРКАДА» Горбенку Віталію Георгійовичу,
вважати недійсними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Кофману Олександру Ігоровичу, 30.08.1977 року народження, який проживає за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 56, кв. 32, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися
5 березня 2016 року до каб. 7 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого в ОВС Заїки В.В. за адресою: Донецька область,
м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою участю у кримінальному
провадженні № 12015050000000774 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 122
Київ

Про внесення змін до Порядку ведення 
Єдиного державного реєстру 
нормативно-правових актів 

та користування ним
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-пра-

вових актів та користування ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 2001 р. № 376 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17,
ст. 747; 2002 р., № 42, ст. 1933; 2011 р., № 90, ст. 3266; 2012 р., № 90, ст. 3651;
2015 р., № 89, ст. 2967), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 122

ЗМІНИ, 
що вносяться до Порядку ведення Єдиного державного реєстру

нормативно-правових актів та користування ним
1. Пункти 16 і 17 викласти в такій редакції: 
«16. Інформація з інформаційного фонду Реєстру є публічною інформацією

у формі відкритих даних, що підлягає оприлюдненню і регулярному оновленню
на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті
Мін’юсту відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

Доступ до інформації з інформаційного фонду Реєстру, оприлюдненому на
єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на офіційному веб-сайті
Мін’юсту, є вільним та безоплатним.

17. Інформація з інформаційного фонду Реєстру підлягає наданню на запит
відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

За одержання копій еталонних текстів нормативно-правових актів з інфор-
маційного фонду Реєстру на паперових носіях справляється плата відповідно
до граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за

запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2011 р. № 740 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 54, ст. 2150).».

2. У пункті 18 слова «центральні органи виконавчої влади» замінити словами
«центральні та місцеві органи виконавчої влади та інші державні органи».

3. Пункт 19 виключити.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 лютого 2016 р. № 132
Київ

Про внесення змін до Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для забезпечення візитів делегацій України
та відряджень працівників органів державної

влади за кордон за рішенням Кабінету 
Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюд-

жеті для забезпечення візитів делегацій України та відряджень працівників ор-
ганів державної влади за кордон за рішенням Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2012 р. №
81 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 12, ст. 449; 2015 р., № 53, ст. 1721;
2016 р., № 12, ст. 513), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від 18 лютого 2016 р. № 132

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у

державному бюджеті для забезпечення візитів делегацій України 
та відряджень працівників органів державної влади за кордон 

за рішенням Кабінету Міністрів України
1. Пункт 3 після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого

змісту:

«участю у переговорах Тристоронньої контактної групи з мирного врегулю-
вання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, її робочих
підгрупах з політичних, безпекових, соціально-економічних та гуманітарних пи-
тань;».

У зв’язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять першим.
2. Пункт 4 доповнити підпунктом 4 такого змісту:
«4) забезпеченням участі представників від України у Тристоронній контактній

групі з мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луган-
ської областей, її робочих підгрупах з політичних, безпекових, соціально-еко-
номічних та гуманітарних питань (за поданням МЗС).».

3. У пункті 5 цифри і слово «1 і 2» замінити цифрами і словом «1, 2 і 4».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 лютого 2016 р. № 116-р
Київ

Про внесення зміни до розпорядження 
Кабінету Міністрів України 
від 8 квітня 2009 р. № 382

Внести зміну до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р.
№ 382 «Про передачу майнових комплексів військових містечок», виключивши
цифри і слова «, № 148 (м. Київ, вул. Тарасівська, 7)».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27 січня 2016 р. № 110-р

Київ

Про затвердження фінансового плану 
Державного підприємства обслуговування

повітряного руху України на 2016 рік
Затвердити фінансовий план Державного підприємства обслуговування по-

вітряного руху України на 2016 рік, що додається до оригіналу. 
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
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оголошення
ІнфорМАцІя

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації бюджету Міністерства охорони здоров’я України
(Найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

за 2015 рік (тис. грн.)

Охтирський міськрайонний суд Сумської області відпо-
відно до ч.9 ст. 74 ЦПК України викликає Єйвазова Раміна
Тамлейха огли, зареєстрованого за адресою: вул. Чехова,
2/2, с. Миколаївка Станично-Луганський р-н, Луганська об-
ласть, Череповського В’ячеслава Івановича, зареєстрова-
ного за адресою: вул. Октябрська, 5, с. Маломиколаївка
Антрацитівський р-н, Луганська область, Калаєва Шаріфа
Ашраф огли, зареєстрованого за адресою: кв-л Ювілей-
ний, 6/2, с. Миколаївка Станично-Луганський р-н, Луган-
ська область, Черкашина Ігоря Миколайовича,
зареєстрованого за адресою: вул. Першотравнева, 17, с.
Жовтневе, Харківський р-н, Харківська область, Манукян
Галину Вагаршаківну, зареєстровану за адресою: вул. Со-
ветская, 163, м. Луганськ, Луганська область, в судове за-
сідання яке відбудеться 17 березня 2016 року о 10 годині
00 хвилин в приміщенні суду за адресою: вул. Незалеж-
ності, 7, м. Охтирка Сумської області, в якості відповідача
по цивільній справі № 583/264/16-ц провадження №
2/583/205/16 за позовом Осьонова Олександра Сергійо-
вича, адвокат Кудін Олександр Михайлович до Територі-
ального сервісного центру № 5943 РСТ МВС України в
Сумській області, Єйвазова Раміна Тамлейха огли, Чере-
повського В’ячеслава Івановича, Манукян Галини Вагар-
шаківни, Черкашина Ігоря Миколайовича, Калаєва Шаріфа
Ашраф огли про визнання права власності на майно.

У разі неявки Єйвазова Раміна Тамлейха огли, Черепов-
ського В’ячеслава Івановича, Манукян Галини Вагарша-
ківни, Черкашина Ігоря Миколайовича, Калаєва Шаріфа
Ашраф огли справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Верес М. Ф.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи: за позовом
Публічного Акціонерного Товариства «Універсал Банк»
до Кобзар Олександра Вікторовича, Кобзар Валентини
Сергіївни про стягнення боргу за договором кредиту.

Відповідачі Кобзар О.В., Кобзар B.C. викликаються на
04 квітня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

— за позовом Публічного Акціонерного Товариства
«Універсал Банк» до Дьоміна Павла Борисовича, Дьомі-
ної Софії Миколаївни про стягнення боргу за договором
кредиту.

Відповідачі Дьомін П.Б, Дьоміна С.М. викликаються
на 04 квітня 2016 року на 09.30 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропо-
нується надати суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дачів, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їх відсутність на підставі
наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення. 

Суддя Діденко С.О.

Заводський районний суд міста Запоріжжя (вул.

Л. Чайкіної, 65, каб. № 16) викликає Повстяного Ар-

тема Вікторовича, 13.04.1992 року народження, як

відповідача з цивільної справи № 332/325/16-ц за по-

зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Повстяного А.В. про

стягнення заборгованості за кредитним договором

на 23.03.2016 р. о 08.30 год. 

Суддя Андрюшина Л.А.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідом-
ляє, що цивільна справа за апеляційною скаргою Бітієва
Ельбруса Ілліча на заочне рішення Жовтневого район-
ного суду м. Дніпропетровська від 19 липня 2010 року
по справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «УкрСиббанк» до Бітієва Ельбруса Ілліча, Бітієва Сос-
лана Ельбрусовича про стягнення суми, відкладена до
розгляду в Апеляційному суді Дніпропетровської області
(м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13) на 29 березня
2016 року о 14 год. 30 хв.

У разі неявки відповідача по справі у судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. Ю. Міхеєва
Первомайський міськрайонний суд Харківської об-

ласті викликає Медведкова Олексія Сергійовича,
15.07.1990 року народження, в судове засідання, при-
значене на 10 березня 2016 року о 09 годині 00 хвилин
по цивільній справі № 632/2748/15-ц, провадження №
2/632/123/16 за позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України до Медведкова Олексія Сергі-
йовича про відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Первомай-
ський, вул. Бугайченко, 34, зал судових засідань № 1.

Суддя І.П. Страхова

Деснянський районний суд м. Києва викликає як від-
повідачів Омельчак Юлію Олександрівну, Фукову Світ-
лану Іванівну в судове засідання, яке відбудеться
30.03.2016 року о 10.30 год. за адресою: м. Київ, пр.
Маяковського, 5-В, каб. № 39, для розгляду цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства
«Південний» до Омельчак Юлії Олександрівни, Фукової
Світлани Іванівни про стягнення грошових коштів.

В разі неявки відповідачів справу буде розглянуто за
їх відсутності за наявними у справі доказами.

Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 39.
Суддя Н.Г. Таран

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 21 бе-
резня 2016 року о 10.45 годині буде проведено судове
засідання у цивільній справі № 310/547/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк»
до Оприщенка Олександра Миколайовича, Оприщенко
Анжеліки Олександрівни про стягнення боргу за дого-
вором кредиту.

Суд викликає Оприщенка Олександра Миколайовича,
Оприщенко Анжеліку Олександрівну як відповідачів.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. У разі не-
явки відповідачів в судове засідання судове засідання
буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

Онуфріївський районний суд Кіровоградської об-
ласті викликає в судове засідання Шевченка Валерія
Івановича, 26.03.1971 року народження, остання ві-
дома адреса проживання якого: вулиця С. Кохна, бу-
динок 24, селище Павлиш Онуфріївського району
Кіровоградської області, як відповідача в цивільній
справі за позовом Шаповала Павла Івановича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
житлом, яке призначене о 10 годині 30 хвилин
14.03.2016 року і відбудеться за адресою: вулиця На-
заренка, буд.10, селище Онуфріївка, Кіровоградської
області, під головуванням судді Бондаренка Г.К.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 28) викликає Половінщі-
кова Євгена Володимировича об 11 год. 30 хв. 31 бе-
резня 2016 року як відповідача у цивільній справі №
760/14468/15-ц 2-1370/16 за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Половінщікова Євгена Володимировича
про звернення стягнення на предмет іпотеки.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя В.В. Українець

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Кушнарьова Ігоря Івановича, Кушнарьову Наталію Вік-
торівну, відоме місце проживання: Луганська область, м.
Антрацит, с. Дубівське, вул. Олімпійська, буд.1, кв. 2, як
відповідачів, у судове засідання по цивільній справі №
431/42/16-ц провадження № 2/431/120/16 за позовом ПАТ
«Універсал Банк» до Кушнарьова І.І., Кушнарьової Н.В. про
стягнення заборгованості, що відбудеться 18 березня 2016
року о 08 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а.

У разі неявки у вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І.В. Кудрявцев

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання відповідача Пантикіна Дмитра Ва-
лентиновича (останнє відоме місце проживання: м.
Донецьк, вул. Щетиніна, 21, кв. 45), по цивільній
справі за позовом Хайле Тетяни Леонідівни до Пан-
тикіна Дмитра Валентиновича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 17.03.2016 року о 12:45 год.,
в приміщенні Дніпровського районного суду м.
Києва за адресою: м. Київ, вул. І. Сергієнка, 3, каб.
47. Суддя Марцинкевич В.А.

У разі неявки відповідача Пантикіна Д.В. справа
буде розглянута у його відсутності.

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання на 15 березня 2016 року о 08-
20 годині (резервна дата 18 березня 2016 року о 08-20
годині), за адресою: м. Приморськ, вул. Леніна, 26, зал
№ 2, 1-й поверх, в якості відповідачів Саламатіну Риту
Вікторівну та Саламатіна Сергія Володимировича по ци-
вільній справі №326/255/16-цр. за позовом Публічного
акціонерного товариства «Універсал Банк» до Саламаті-
ної Рити Вікторівни, Саламатіна Сергія Володимировича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідачів в судове засідання на вка-
зані дату та час, справу буде розглянуто за їх відсутності.

Суддя О. М. Чапланова

Ірпінський міський суд викликає Бадзюк Романа Вік-
торовича, останнє відоме місце проживання: смт Госто-
мель, вул. Чкалова, 15-а, у якості відповідача по справі
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Бадзюк Романа Вік-
торовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, в судове засідання, яке відбудеться
21.03.2016 р. о 16 год. 00 хв. в приміщенні Ірпінського
міського суду, за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.
У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності від-
повідачів. У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті
учасники процесу вважаються належним чином пові-
домлені про дату судового засідання.

Суддя О. В. Пархоменко

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного Акціонерного То-
вариства «Універсал Банк» до Шост Олега Сергійовича,
Шост Інни Іванівни, Шост Сергія Миколайовича про стяг-
нення боргу за договором кредиту. Відповідачі виклика-
ються на 18 березня 2016 року о 09-30 годині до суду,
каб. №15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Ткачова C.M.
Онуфріївський районний суд Кіровоградської області

викликає в судове засідання Тонконога Владислава Сер-
гійовича, 13.10.1977 року народження, остання відома
адреса проживання якого: вулиця Пасічного, будинок 15,
село Омельник Онуфріївського району Кіровоградської
області, як відповідача в цивільній справі за позовом
Курки Ганни Олексіївни про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням та
зняття з реєстрації за місцем проживання, яке призна-
чене на 9 годину 30 хвилин 14.03.2016 року і відбудеться
за адресою: вулиця Назаренка, буд.10, селище Онуфрі-
ївка, Кіровоградської області, під головуванням судді
Бондаренка Г.К.

Южний міський суд Одеської області викликає Сташак
Георгія Олександровича в якості відповідача по цивільній
справі №519/946/15-ц за позовом Сташак Жанни Георгіївни
до Сташак Георгія Олександровича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим примі-
щенням, за участю третьої особи, що не заявляє самостій-
них вимог — Южненський міський сектор головного
управління Державної міграційної служби України в Оде-
ській області, у судове засідання, яке відбудеться 09 бе-
резня 2016 року о 10 год. 45 хв. в залі №1 Южного міського
суду Одеської області, який розташовано за адресою: Оде-
ська область, м. Южне, пр. Григорівського Десанту, 26 а. У
разі неявки Сташак Георгія Олександровича у судове засі-
дання справа буде розглянута у його відсутність.

Cуддя В. Г. Котов

Втрачений Державний акт на право власності

на земельну ділянку серія ЯЖ № 912 782 за адре-

сою: проспект Перемоги, 15, км, діл. 10-а, виданий

Головним управлінням земельних ресурсів вико-

навчого органу  Київради 18.06.2010 р. Погорелову

Андрію Борисовичу, кадастровий номер

8:000:000:000:75:670:0271, 

вважати недійсним.

Втрачений 
державний акт 

на право власності на
земельну ділянку 

кадастровий номер:
3220886401:01:011:0090,

серія: ЯИ, номер:
845947, виданий

08.01.2010 року, зареєс-
трований на Погребного
Миколу Миколайовича, 

вважати недійсним.

Втрачені 
суднові білети 

на промислові риболовні
судна з бортовими номе-
рами ЯКИ 0155, ЯКИ
0156, ЯКИ 3601, ЯКИ
3624, які належать гр. Го-
ловко О.В. на правах
фрахтувальника з
01.12.2015 р., 
вважати недійсними.

Троїцький райсуд Луганської обл. (смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5а), викликає як відповідача Максименко Марію Ми-
хайлівну 09.03.2016р. о 16.00 справа № 433/2933/15-ц за по-
зовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої участі згідно
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Н.В. Крівоклякіна

Втрачений судновий білет на судно «Неман-2»,

з бортовим номером ОДА-3429-К, на ім’я Буздуга

Семен Михайлович, 

вважати недійсним.

Втрачені Свідоцтво про право власності на судно
(номер РV 02835), Свідоцтво про право плавання під
Державним прапором України (номер PF 03082), щодо
судна «ВАРЕНИЧНАЯ» реєстровий номер SRU 803744,
власником якого виступає ТОВ «РІВ’ЄРА ГРАНД
ПЛАЗА»,

вважати недійсними.

Втрачений судновий білет на судно «Казанка-

5», бортовий номер КИВ-3790-К, оформлений на

ім’я Конихов Олександр Вікторович, 

вважати недійсним.
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МОЗ України 55 781 729,2 54 837 292,6 4 016 362,5 2 479 870,4 59 798 091,7 57 317 163,0
2301010 0763  26 455,8 26 231,4 5 362,0 5 277,6 31 817,8 31 509,0
2301020 0150 Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері 

охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання
36 544,0 36 494,3 64 771,9 46 512,8 101 315,9 83 007,1

2301070 942 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації 744 132,5 743 748,4 2 976 375,5 1 683 483,2 3 720 508,0 2 427 231,6
2301080 0950 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів  та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я 151 267,2 151 176,6 109 382,0 88 178,7 260 649,2 239 355,3
2301090 990 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 1 275,6 1 268,0 57,2 30,6 1 332,8 1 298,6
2301110 0732 Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я 738 562,6 733 863,8 134 928,0 129 830,8 873 490,6 863 694,6
2301120 941 Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації 4 842,2 4 757,2 56 410,1 50 273,0 61 252,3 55 030,2
2301170 0732 Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та  вищих навчальних медичних 767 008,2 763 304,1 109 344,7 101 776,6 876 352,9 865 080,7
2301180 0734 Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями 300 336,5 299 666,4 14 397,8 12 604,2 314 734,3 312 270,6
2301200 0722 Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними 

закладами охорони здоров'я
82 967,7 82 638,1 13 448,9 12 671,0 96 416,6 95 309,1

2301280 0763 Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов’язань (з урахуванням 
штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

436 039,5 320 963,5 436 039,5 320 963,5

2301350 0763 Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я 125 861,9 124 940,1 35 483,4 33 524,1 161 345,3 158 464,2
2301360 0763 Лікування громадян України за кордоном 203 948,9 201 787,9 203 948,9 201 787,9
2301400 0763 Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру 4 098 857,7 3 696 859,5 4 098 857,7 3 696 859,5
2301410 0824 Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини 18 946,1 18 793,2 4 586,1 3 672,5 23 532,2 22 465,7
2301510 0763 Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у міжнародній клініці відновлювального лікування 11 154,0 11 142,8 11 154,0 11 142,8
2301610 0763 Поліпшення охорони здоров`я на службі у людей 33 020,4 2 773,4 33 020,4 2 773,4
2301810 0734 Будівництво та реконструкція (у тому числі розширення) об’єктів, що відносяться до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України 500 000,0 131 206,6 500 000,0 131 206,6
2302010 0763 Керівництво та управління у сфері лікарських засобів 38 384,5 36 699,1 38 384,5 36 699,1
2303010 0763 Керівництво та управління у сфері контролю за наркотикам 7 942,7 7 890,0 7 942,7 7 890,0
2304010 0763 Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби 243 138,8 240 374,6 401,4 260,5 243 540,2 240 635,1
2304020 0740 Діяльність установ Державної санітарно-епідеміологічної служби та заходи по боротьбі з епідеміями 865 074,3 827 558,6 308 467,1 282 445,5 1 173 541,4 1 110 004,1
2305010 0763 Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань - -
2305020 0763 Удосконалення заходів протидіі ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань в Україні 20 187,2 20 187,2 20 187,2 20 187,2
2311160 0763 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 18 972,6 18 274,8 18 972,6 18 274,8
2311300 0763 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги 137 992,3 135 630,0 137 992,3 135 630,0
2311410 0763 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 46 177 023,6 46 177 023,6 46 177 023,6 46 177 023,6
2311430 0763 Субвенція державного бюджету Львівської області на завершення реконструкції Львівського перинатального центру 45 000,0 45 000,0 45 000,0 45 000,0
2311600 0763 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції 

та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"
129 738,8 6 368,7 129 738,8 6 368,7

Код програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету / код 
економічної 

класифікації видатків 
бюджету або код 

кредитування бюджету

Код функціо-
нальної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету
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Сєвєродонецьким міським судом Луганської об-

ласті викликається до суду:

- Дудко Ігор Іванович (останнє відоме місце про-

живання: 94005, Луганська обл., м. Стаханов, вул.

Піонерська, буд.14, кв.4) на 09 годин 00 хвилин

04.04.2016 р. для участі у розгляді справи №

428/9362/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк».

Суддя Скочій Г.Д

Артемівським міськрайонним судом Донецької

області викликається до суду:

- Захаров Олег Вікторович (останнє відоме місце

проживання: 84500, Донецька обл., м. Артемівськ,

вул. Ювілейна, буд. 77, кв. 32) на 10 годин 00 хвилин

10.03.2016 р. для участі у розгляді справи №

219/11106/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк».

Суддя Шевченко Л.В.

Сосницьким районним судом Чернігівської об-

ласті викликається до суду:

- Михайленко Юрій Анатолійович (останнє відоме

місце проживання: 16040, Чернігівська обл., смт

Сосниця, вул. Довженка, буд. 49) на 09 годин 00 хви-

лин 14.03.2016 р. для участі у розгляді справи №

745/5/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Смаль І.А.

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Юрченко (Перминову) Ренату Едуардівну в су-
дове засідання як відповідача по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк»  про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться  14 березня 2016 року о 14  год. 00  хв. у примі-
щенні суду: вул. Шмідта, 10 смт Сахновщина Харківської
області.

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

Суддя О.С. Зимовський

Сєвєродонецьким міським судом Луганської об-

ласті викликається до суду:

- Спесівцев Олег Юрійович (останнє відоме місце

проживання: 94091, Луганська обл., м. Ірміно, вул.

Гірська, буд. 21) на 08 годин 30 хвилин 04.04.2016 р.

для участі у розгляді справи № 428/9278/15-ц по суті

за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Скочій Г.Д

Якимівським районним судом Запорізької області

викликається до суду:

- Гриненко Юрій Володимирович (останнє відоме

місце проживання: 72503, Запорізька обл., смт Яки-

мівка, вул. Революції, буд. 9) на 10 годин 00 хвилин

21.03.2016 р. для участі у розгляді справи №

330/177/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-

Банк».

Суддя Куценко О.О.

В порядку ч.9 ст. 74 ЦПК України апеляційний суд
Чернігівської області (м. Чернігів, вул. Полуботка, 2)
викликає в судове засідання на 15 годину 00 хвилин
14 березня 2016 року відповідача Калінчик Тетяну
Леонідівну, останнє відоме місце реєстрації якої:
Чернігівська область, Варвинський район, смт Варва,
вул. Горького, буд. 20 у справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Калінчик Тетяни Леонідівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя В.М. Шевченко

Повідомлення 
про прийняття рішення про подання заяви 

про виключення фінансової установи 
з Державного реєстру фінансових установ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАН-
СОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ ПЛЮС», ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 35877553,  місцезнаходження: вул.Валова,
буд.11, м.Львів, 79008 повідомляє, що 24 лютого 2016 р.
Загальними зборами учасників (протокол №103) при-
йнято рішення подати до Національної комісії, що здійс-
нює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг заяву про виключення фінансової установи ТОВ
«ФК «ГАРАНТ ПЛЮС» з Державного реєстру фінансових
установ.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П.) за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302, 21 березня 2016 року
о 09 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «Приватбанк» до Жука Олек-
сандра Михайловича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Жук
О.М. У разі неявки відповідача справа буде розгля-
нута за наявними у справі матеріалами.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П.) за адресою: м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. № 302, 21 березня 2016 року
о 13 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «Приватбанк» до Бровдій
Івана Дьйордійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Бров-
дій І.Д. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за наявними у справі матеріалами.

Біляївський районний суд Одеської області викликає
Поліщука Миколу Омеляновича для участі в судовому
засіданні в якості відповідача в справі за позовом ПАТ
«Акцент Банк» до Поліщука Миколи Омеляновича про
стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться в приміщенні Біляївського ра -
йонного суду Одеської області за адресою: 67600, Оде-
ська область, м. Біляївка, вул. Кіпенко, 1, кабінет № 8,
09 березня 2016 року о 09.00 годині. Явка до судового
засідання обов’язкова.

У разі неявки відповідача до судового засідання
справа буде розглянута у його відсутність згідно ст. 224
ЦПК України.

Суддя Драніков С. М.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідом-
ляє, що цивільна справа за апеляційною скаргою Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» на заочне рішення Індустріального ра -
йонного суду м. Дніпропетровська від 03 червня 2015
року по справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до ПАТ
«Акцент-Банк», Чашка Галини Іванівни про стягнення за-
боргованості, відкладена до розгляду в Апеляційному
суді Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул.
Харківська, 13) на 29 березня 2016 року о 14 год. 40 хв.

У разі неявки відповідача по справі у судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. Ю. Міхеєва

Комсомольський районний суд м. Херсона викликає в
якості відповідача Волковського Миколу Артуровича, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Херсон, вул. Стеблів-
ська, 110-б, у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Волковського Миколи
Артуровича про стягнення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Комсомоль-
ського районного суду м. Херсона 10.03.2016 року о 10:00
годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3
поверх, каб. 303. У разі неявки в судове засідання відпові-
дача справа буде розглянута у  його відсутність за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя С. І. Майдан

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Лифаря С.В. на рішення Дарницького
районного суду м. Києва від 06.08.2015 в справі за по-
зовом Лифаря С.В. до Товариства з обмеженою відпо-
відальністю з іноземними інвестиціями «АВТ Баварія»,
третя особа: Приватне акціонерне товариство «АВТ Ба-
варія-Дніпропетровськ» про захист прав споживача,
стягнення суми неустойки та відшкодування моральної
шкоди, відбудеться в приміщенні Апеляційного суду м.
Києва (вул. Солом’янська, 2а) 24 березня 2016 року о 14
годині 15 хвилин.

У випадку явки при собі мати паспорт або інший до-
кумент, який посвідчує особу.

Суддя В.В. Саліхов

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 18.03.2016р. о 09.00 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом Морозової Галини Пилипівни до
Морозова Сергія Михайловича про розірвання
шлюбу.

Просимо відповідача Морозова Сергія Михайло-
вича з’явитися до суду на вказані дату і час. У ви-
падку неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

У Подільському районному суді м. Києва 22 бе-

резня 2016 року о 14 год. 30 хв. під головуванням

судді Богінкевич С.М. буде розглядатись цивільна

справа за позовом Публічного акціонерного това-

риства «Альфа Банк» до Овсієнко Світлани Іванівни

про стягнення заборгованості.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Кірова Павела Петрова, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, пр-кт Григоренка, 14, кв. 213. Вам
необхідно 23 березня 2016 року о 17.00 год. з’явитися
до Дарницького районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ. вул. Кошиця 5 А, каб. 223 на розгляд цивільної
справи за позовом Кірової Оксани Юріївни до Кірова Па-
вела Петрова, третя особа: Служба у справах дітей Дар-
ницької РДА у м. Києві про визначення місця
проживання дитини.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошення
вважається належним повідомленням, а дану справу
буде розглянуто без вашої участі.

Суддя С.М. Сухомлінов

У провадженні Шевченківського районного суду
м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом
Поливач Тетяни Йосипівни до Шукєне Алли Фран-
цівни про відшкодування шкоди. Розгляд зазначе-
ної справи повторно призначено на 30 березня 2016
року о 10 годині 00 хвилин у Шевченківському ра -
йонному суді м. Києва (адреса суду: м. Київ, вул.
Дегтярівська, 31-А, каб. 405). Суд викликає у судове
засідання Шукєне Аллу Францівну як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпо-
відача справа буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

Суддя О. Ф. Малинников

У провадженні Липоводолинського районного суду Сумської
області перебуває цивільна справа № 581/49/16-ц, провадження
2/581/44/16 за яозовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бирченка Во-
лодимира Михайловича про стягнення заборгованості. Липово-
долинський районний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст.
74 ЦПК України викликає до суду Бирченка Володимира Михай-
ловича, останнє відоме місце реєстрації та проживання: вул. Лі-
сова, 7, с. Грабщина Липоводолинського району Сумської
області, як відповідача по справі на 11 год. 00 хв. 22 березня
2016 року. Розгляд справи відбудеться в приміщенні суду, яке
розташоване за адресою: вул. Роменська, 6, селище Липова До-
лина Сумської області, зал 2, 2-й поверх. 

Головуючий — суддя О.В.Кузьмінський. У разі неявки відпо-
відача на дане судове засідання справа буде розглянута за його
відсутності.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Пилипенка Андрія Івановича, що зареєстрований за
адресою: м. Київ, вул. Оболонська, 47, кв. 114, що
судове засідання по справі № 758/8139/15-ц за по-
зовом Приватного акціонерного товариства «Укра-
їнська охоронно-страхова компанія» до Пилипенка
Андрія Івановича про стягнення коштів, відбудеться
10.03.2016 р. о 13 год. 45 хв. в приміщенні суду (м.
Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під головуванням
судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка або явка вашого
представника є обов’язковою. В разі неявки по
справі буде постановлено рішення.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. по-
відомляє, що цивільна справа № 2/243/904/2016 за по-
зовом Піманова Костянтина Івановича до Піманової Надії
Юріївни про розірвання шлюбу призначена до розгляду
на 10.03.2016 р. о 13.30 годині та запасна дата
14.03.2016 р. о 08.20 годині за адресою суду: м.
Слов’янськ, Донецької обл. вул. Добровольського, 2 (2
поверх).

Явка відповідачки Піманової Надії Юріївни, 15.04.1980
року народження, проживаючої за адресою: м. Горлівка,
Донецької обл. с. Пантелеймонівка, вул. Чиста, б. 6 є
обов’язковою.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л.М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/902/2016
за позовом ТОВ «Регіон» до Несвіт Світлани Григо-
рівни про стягнення заборгованості за договором
позики призначена до судового розгляду на
10.03.2016 р. о 13.00 год. та запасна дата 14.03.2016
р.о 09.00 год. за адресою суду: м. Слов’янськ, До-
нецької обл. вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідачки Несвіт Світлани Григорівни, за-
реєстрованої за адресою: м. Горлівка, Донецької
обл. вул. Остапенко, б. 58, кв. 14, є обов’язковою.

При собі мати паспорт
Суддя Руденко Л.М.

Попаснянський райсуд Луганської обл. повідом-
ляє, що були винесені заочні рішення за позовом КС
«Компаньйон» про стягнення заборгованості за кре-
дитними договорами:

10.09.2015 р. - Герасимчук Тетяни Петрівни, Мєд-
вєдєвої Ольги Олексіївни справа № 423/489/15-ц,
суддя В. А. Закопайло;

02.12.2015 р. - Сопільниченко Наталії Миколаївни,
справа № 423/722/15-ц; 07.12.2015 р. - Хайло Руслана
Олександровича, справа № 423/724/15-ц; 17.12.2015 р. -
Улізко Зої Іванівни, справа № 423/730/15-ц, суддя А.В.
Архипенко.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача по справі №
409/311/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Шкондіна
Олександра Івановича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 16.03.2016 року об 11.00
год. (резервна дата на 18.03.2016 року об 11.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається відповідач Шкондін Олександр Іванович,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Львівська, буд.
66.

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

Суддя Полєно B.C.

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться
10.03.2016 р. о 08 год. 15 хв. у приміщенні Пологів-
ського районного суду по вул. Горького, 28, як від-
повідача Міщенко Оксану Павлівну за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості за договором кредиту
№ 163МІ11111104001 від 04.11.2011 року.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за її відсутності за наявними у справі дока-
зами.

Суддя В.Є. Омельчук

Шевченківський районний суд м. Києва (адреса
суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 
№ 504), викликає Сахацьку Ірину Миколаївну як від-
повідача о 13 годині 30 хвилин 23 березня 2016 року
для розгляду цивільної справи за позовом ТОВ «Ма-
нівео швидка фінансова допомога» до Сахацької
Ірини Миколаївни про стягнення боргу за договором
позики.

В разі вашої неявки справа буде розглянута у
вашу відсутність за наявними матеріалами у справі.

Суддя І.П. Романишева

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє Жи-
харєву Ірину Георгіївну, яка проживає за адресою:
02125, м. Київ, вул. П. Запорожця, 8,кв.44 про те, що 17
березня 2016 року о 09 год. 15 хв. Дніпровським район-
ним судом м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка,
3 зал № 3, буде розглядатись цивільна справа за позо-
вом ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвес-
тиційний банк» до Жихарєвої Ірини Георгіївни про
стягнення заборгованості.

Дана особа в судове засідання викликається в якості
відповідача. У випадку неявки в судове засідання справа
буде розглянута у відсутність відповідача.

Суддя Л.М. Виниченко

Жовтневий районний суд Миколаївської області
(м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77 каб. № 2) викликає
в судове засідання на 14 березня 2016 року о 10.00
год. як відповідача Глобенко Ніну Пилипівну у справі
за позовом Власенко Валентини Федорівни до Гло-
бенко Ніни Пилипівни про визнання договору ку-
півлі-продажу садового будинку від 16.08.2000 року
дійсним.

В разі вашої неявки справа буде розглянута у
вашу відсутність та без урахування вашої думки.

Суддя А.А. Саукова

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Єсікова Олександра Олександровича про стягнення
заборгованості.

Суд викликає як відповідача Єсікова Олександра
Олександровича в судове засідання, яке відбудеться
09.03.16 року о 10.15 годині в приміщенні Бердянського
міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.506. Суддя Ревуцький
С.І. тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язко-
вою. В разі неявки справа буде розглянута за наявними
матеріалами в заочному порядку.

Суддя С.І. Ревуцький

Оболонський районний суд м. Києва викликає Чірву
Дмитра Ігоровича як відповідача по цивільній справі №
2/756/316/16 за позовом Проторченко Тетяни Микола-
ївни до Чірви Дмитра Ігоровича, третя особа: ПАТ СК
«Брокбізнес» про відшкодування шкоди, завданої внас-
лідок ДТП, у судове засідання на 17 березня 2016 р. о
15.30 год. 

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,
суддя Луценко О.М.

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

Суворовський районний суд м. Одеси, по цивільній
справі № 523/601/16-ц за позовною заявою ПАТ «Укр -
Сиббанк» до Овсєй І. О. та Овсєй О. О. про стягнення за-
боргованості, викликає Овсєй Ігоря Олександровича,
28.01.1968 року народження, як відповідача у судове за-
сідання, що відбудеться 21 березня 2016 року об 11.00
годині у приміщенні Суворовського районного суду м.
Одеси, у залі судових засідань №14, розташованого по
вулиці Чорноморського Козацтва, 68, на другому по-
версі.

У разі неявки в судове засідання відповідача в при-
значений час, справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя М. О. Погрібний

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області повідомляє відповідача Тагиєва Олександра
Таги оглу (останнє відоме місце проживання: Полтавська
область, м. Кременчук, вул. 60 р. Жовтня, 34-А, кв. 12), що
22 лютого 2016 року розглянута цивільна справа за позо-
вом Тагиєвої Олени Володимирівни до Тагиєва Олександра
Таги оглу про розірвання шлюбу. Ухвалено заочне рі-
шення, яким позов задоволено.

Копія заочною рішення направлена відповідачу Тагиєву
Олександру Таги оглу за зареєстрованим місцем прожи-
вання та копію заочного рішення можна також отримати
в суді при явці особисто за наявності документів, що по-
свідчують особу.

Суддя С. Г. Нестеренко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -2   +3      +4    +9
Житомирська -1   +4      +4    +9
Чернігівська -2   +3      +4    +9
Сумська -2   +3      +3    +8
Закарпатська -2   +3      +9 +14
Рівненська +2    -3      +4    +9
Львівська +2    -3      +5 +10
Івано-Франківська +2    -3      +5 +10
Волинська +2    -3      +4    +9
Хмельницька +2    -3      +4    +9
Чернівецька +2    -3      +4    +9
Тернопільська +2    -3      +4    +9
Вінницька 0   +5      +5 +10

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0     +5      +5  +10
Кіровоградська 0     +5      +5  +10
Полтавська 0     +5      +5  +10
Дніпропетровська 0     +5      +5  +10
Одеська +1     +6      +7  +12
Миколаївська +1     +6      +7  +12
Херсонська +1     +6      +7  +12
Запорізька +1     +6      +7  +12
Харківська +1     +6      +6  +11
Донецька +1     +6      +7  +12
Луганська +1     +6      +7  +12
Крим +1     +6   +10  +15
Київ -1     +1      +5    +7

о
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Арте-
мівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Бабуки Інеси Володимирівни, Романюка Олександра
Сергійовича про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Романюк Олександр Сергійович (останнє відоме суду місце
реєстрації за адресою: 84580, Донецька область, Артемівський р-н, смт
Луганське, вул. Першотравнева, буд. 49), Бабука Інеса Володимирівна (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84551, Донецька область,
Артемівський р-н, м. Часів Яр, вул. Горького, буд. 18, кв. 15)

викликаються 04 березня 2016 року о 09.00 годині до суду, каб. 204,
для участі в розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя Медінцева Н.М.

На Тернопіллі
осучаснили стару
школу

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ДОБРА СПРАВА. Загальноосвітня школа І—ІІ ступенів у селі Ориш-
ківці — одна з найстаріших у Гусятинському районі на Тернопіллі. Їй
понад 110 років. Вона також найбільша за кількістю учнів, знання тут
здобувають140 з лишком дітей з трьох навколишніх сіл. Але тривалий
час до її нагальних проблем не дослухалися. Нарешті шкільна будівля
дочекалася оновлення. І не просто ремонту, а й добудови спортзалу,
їдальні, кухні. Завдяки новим приміщенням удалося значно покращити
санітарні умови навчання.

У школі торік виконали будівельно-монтажні та внутрішні оздоблю-
вальні роботи, подбали про воду, каналізацію, пожежний резервуар,
біологічні очисні споруди, збудували котельню.

А ще відкрили новий комп’ютерний клас. Для навчального про-
цесу придбали десять ноутбуків, принтер, встановили бездротову
мережу Wi-Fi.

Днями оновлену школу урочисто відкрили. З цієї нагоди стрічку ра-
зом із дітьми перерізав голова облдержадміністрації Степан Барна. Він
зазначив, що навчальний заклад реконструювали коштом Державного
фонду регіонального розвитку (майже п’ять мільйонів гривень) і місце-
вого бюджету. До слова, торік з цього фонду надали 98 мільйонів гри-
вень, завдяки яким вдалося втілити понад сорок проектів.

У краї й надалі працюють над поліпшенням інфраструктури закладів
освіти. Цього року, як зазначив очільник області, завершили рекон-
струкцію десяти таких об’єктів, а в січні в селі Соколів Бучацького райо-
ну обладнали новозбудовану школу, церемонію відкриття якої відвідав
навіть глава нашої держави. 

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ. На чер-
говій сесії Запорізької міськ-
ради депутати ухвалили рі-
шення перейменувати одразу
три райони Запоріжжя, понад
сто вулиць, проспектів, про-
вулків, площ, а головна вули-
ця Запоріжжя — проспект
імені Леніна — стала про-
спектом Соборним. Так,
Жовт невий район назвали

Олександрівським, Орджоні-
кідзевський — Вознесенів-
ським, Ленінський — Дніпров-
ським. На карті міста з’явили-
ся також вулиці Оптимістич-
на, Сімейна, Зіркопадна, Єв-
ропейська, Водопадна, Кали-
нова, Дружби, Малинова,
Святого Миколая, Світла.
З’явилися й історичні назви
вулиць, пов’язані із засновни-
ками міста, козацт вом, пись-
менниками, загиблими захис-
никами України і героями-ви-

зволителями. Нові назви ви-
значено з урахуванням думки
запоріжців і фахівців спеці-
ально створеної експертної
групи. Найближчим часом
таблички з назвами змінять
на нові. 

Також депутати міськради
проголосували за демонтаж
легендарного пам’ятника Ле-
ніну біля ДніпроГЕСу та Дзер-
жинському на центральному
проспекті Запоріжжя, а також
бюста Серго Орджонікідзе,

встановивши при цьому тер-
мін демонтажу не пізніше 19
березня 2016 року. 

«Упевнений, що міська гро-
мада вища за будь-яке полі-
тиканство, мудріша за всіх
тих, хто намагається маніпу-
лювати й грати на спірних мо-
ментах історії, — прокоменту-
вав усі ці рішення міський го-
лова Володимир Буряк. — Ми
створимо нову історію Запо-
ріжжя, дотримуючись усіх ци-
вілізованих стандартів».

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр» 

ПИЛЬНІСТЬ. Водій легково-
го автомобіля Citroen C 40-річ-
ний громадянин Молдови та йо-
го 30-річний співвітчизник пря-
мували з Франції до України у
приватних, як вони зазначили,
справах. У пункті пропуску «По-
рубне — Сірет» митного поста
«Вадул — Сірет», що на україн-
сько-румунському кордоні,  во-
ни вирішили пройти митний

контроль на смузі руху «зеле-
ний коридор», заявивши, що не
мають товару та коштів. Проте
пильні співробітники Чернівець-
кої митниці Державної фіскаль-
ної служби спільно з представ-
никами місцевого управління
СБУ спрямували підозріле авто
у «червоний коридор» на по-
глиблений огляд. І недаремно.

Під пасажирським сидінням
вони виявили заборонену до
переміщення смолу канабісу.
Незабаром, окрім наркотиків, у

валізі автомандрівників серед
особистих речей знайшли не
задекларовані і не пред’явлені
до митного контролю предме-
ти старовини, які підпадають
під дію Закону України «Про
вивезення, ввезення та повер-
нення культурних цінностей».
Дві Біблії французькою мовою
початку минулого століття, ви-
роби із золота та срібла, серед
яких коштовне півкілограмове
кольє з геометричним орна-
ментом. Вилучено також вісім

антикварних келишків з клей-
мом на дні у вигляді герба зі
сфінксом та написами лати-
ною, а також старовинну шаб-
лю з вигравіюваними на лезі
літерами, певно, її колишнього
власника. 

Раритетними речами та нар -
котиками тепер займаються
слідчі управління Служби без-
пеки України в Чернівецькій об-
ласті, намагаючись встановити
всі ланки у виявленому митни-
ками кримінальному ланцюгу.

ДніпроГЕС позбудеться Леніна в березні

Митники знайшли незадеклароване кольє

ТЮЛЬПАНОВІ ЖНИВА. У столиці вирішили
не купувати, а вирощувати самостійно рослини
для озеленення міських вулиць і скверів. Таким
чином економлять бюджетні кошти і створюють
робочі місця, а Київ стає дедалі зеленішим.
Один з найкрасивіших — безперечно, тюльпа-
новий проект. Оранжерею з квітами показали
журналістам напередодні календарної весни, а
як вони розквітнуть, прикрашаючи весняний
Київ, побачимо наприкінці квітня. Цьогоріч Ки-
ївзеленбуд почав вирощувати і квіти на продаж.

Цибульку тюльпанів, приміром, заклали всере-
дині торішнього грудня, а тепер готові до зрізу-
вання майже 70 тисяч тюльпанів. Цікаво, що
найбільшим попитом у замовників користують-
ся жовті представники п’ятипелюсткових. По-
ряд із тюльпанами взялися ростити й підсніж-
ники в горщиках — тепер кияни мають змогу
помилуватися первоцвітами не купуючи брако-
ньєрські букетики.
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