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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 14 березня 2016 року
USD 2601.9961   EUR 2885.6137      RUB 3.7009     /    AU 329087.46      AG 4033.09      PT 253434.42     PD 149874.98

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

Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження
Технічного регламенту
засобів вимірювальної
техніки»

ЦИФРА ДНЯ

Глава держави 
готує звернення 
до парламенту 

ДОРУЧЕННЯ. Президент Петро Порошенко підписав Розпо-
рядження «Про підготовку проекту щорічного Послання Прези-
дента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє
становище України».

Документом створюється робоча група з підготовки відповід-
ного проекту Послання. Керівником робочої групи призначено
Главу Адміністрації Президента Бориса Ложкіна, заступниками
– Радника Президента, директора Національного інституту
стратегічних досліджень Володимира Горбуліна та першого за-
ступника Глави Адміністрації Президента Віталія Ковальчука.

Робочій групі доручено до 15 березня визначитися зі струк-
турою та графіком підготовки проекту документа, змістом не-
обхідних аналітичних матеріалів, повідомляє прес-служба глави
держави. А до 16 травня слід підготувати й подати на розгляд
проект Послання та збірку статистичних матеріалів до нього.

ЦИТАТА ДНЯ

Арсеній Яценюк:
«Ми вже

запускаємо
процес ремонту
доріг, виганяємо

техніку на дороги
і починаємо

працювати».
Прем’єр-міністр про урядове розпорядження щодо
фінансування відновлення та ремонту автошляхів

1 744 788 
переселенців із Донбасу й Криму взяли

на облік підрозділи соцзахисту
населення  станом на 14 березня
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОРУМ 

Дні Луганщини в
Києві мають розвіяти
міф про цю східну
область 

Ми дедалі менше
довіряємо Росії

СУСПІЛЬНА ДУМКА. Хоч громадян, які хочуть в ЄС, 
за останній рік трохи поменшало, експерти не поспішають
називати це негативним трендом

Ф
от

о 
У

Н
IA

Н

2

Скільки українців загинуло під час Голодомору
НАУКОВИЙ ПОШУК. Історик Володимир Сергійчук, спираючись на знайдені в архівах
документи, дійшов висновку про 7—10 мільйонів жертв голоду в 1932—1933 роках, 
попри офіційну цифру 3,5—4 мільйони

Лариса КОНАРЕВА,  
«Урядовий кур’єр»

Кінець минулого тижня ознаме-
нувався оприлюдненням певної

науково-пошукової сенсації. Доктор

історичних наук професор Володи-
мир Сергійчук у Національному му-
зеї «Меморіал жертв Голодомору»
перед численними журналістами та
відвідувачами виступив із повідом-
ленням про те, що кількість жертв

організованого голоду в Україні у
1932—1933 роках удвічі перевищує
офіційно прийняту в Україні і дове-
дену науковцями з Інституту демо -
графії і соціальних досліджень
НАНУ цифру 3,5—4 мільйони осіб.

Він представив знайдені в архівах
документи, на основі яких здійснив
власні підрахунки жертв Голодомо-
ру. За його даними, щонайменше 
7 мільйонів українців за ги нули
внаслідок штучно ор га нізованого

кремлівською владою голоду в Ук-
раїні. Понад те, він назвав ще не взя-
ті до уваги і не досліджені джерела,
врахування яких може збіль-
шити цю кількість до 10 
мільйонів. 4
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КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 січня 2016 р. № 81
Київ

Про внесення змін до Положення 
про державну підтримку 

національних фільмів у продюсерській 
системі

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про державну підтримку національних фільмів у

продюсерській системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 5 червня 1998 р. № 813 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23,
ст. 827; 2010 р., № 11, ст. 548; 2011 р., № 59, ст. 2368), зміни, що дода-
ються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2016 р. № 81

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про державну підтримку національних

фільмів у продюсерській системі
1. Пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
«6. Держкіно формує програму фільмів, що створюються чи розповсюд-
жуються за державним замовленням або за державної фінансової під-
тримки, з урахуванням висновку експертної комісії, яка складається з
продюсерів, дистриб’юторів, демонстраторів фільмів, представників твор-
чих професій, телерадіокомпаній, організаторів кінофестивалів.
Персональний склад експертної комісії та положення про неї, а також
умови проведення конкурсу кінопроектів затверджуються Держкіно.
7. Держкіно видає суб’єкту продюсерської системи посвідчення національ-
ного фільму. У разі спільного кінематографічного виробництва посвід-
чення національного фільму видається після підтвердження статусу
продукту спільного виробництва відповідно до положень Європейської
конвенції про спільне кінематографічне виробництво. Це посвідчення під-
тверджує право суб’єкта продюсерської системи на виробництво, розпов-
сюдження та демонстрування національного фільму, звернення до
державних і недержавних організацій і установ, зарубіжних кіноорганізацій
за допомогою чи сприянням у проведенні цієї роботи.».

2. В абзаці другому пункту 8 слова «публікується в пресі» замінити сло-
вами «розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно».
3. Пункт 10 викласти в такій редакції:
«10. Державна фінансова підтримка надається суб’єктам продюсерської
системи (резидентам) у формі часткового фінансування виробництва на-
ціональних фільмів. Частка державної участі не повин\на перевищувати
50 відсотків кошторисної вартості виробництва фільму.
Розмір державної фінансової підтримки обчислюється та визначається в
межах встановлених граничних обсягів такої підтримки з розрахунку на
один фільм з урахуванням обмежень щодо тривалості фільму і вартості
однієї хвилини екранного часу за видами фільмів. Зазначені показники
щороку затверджуються Держкіно в розрізі видів фільмів.
Примірний договір про надання державної фінансової підтримки затвер-
джується Мінкультури. У зазначеному договорі обов’язково передбача-
ються вимоги щодо розподілу майнових прав на фільм між державою та
суб’єктом продюсерської системи або повернення коштів державної фі-
нансової підтримки.
На умовах державного замовлення виробляються переважно просвіт-
ницькі, документальні та анімаційні фільми, фільми для дітей, фінансу-
вання яких може становити до 100 відсотків кошторисної вартості їх
виробництва.».
4. Абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:
«12. Державна підтримка розповсюдження національного фільму може
здійснюватися шляхом надання суб’єкту продюсерської системи бюджет-
них коштів на тиражування фільму. Проведення прем’єрних та тематичних
показів, просування фільму до глядача, дублювання, озвучення або суб-
титрування фільму іноземними мовами з метою просування на зарубіжний
кіноринок може здійснюватися за рахунок коштів спеціального фонду за
відповідною бюджетною програмою.».
5. Пункт 15 виключити.

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 лютого 2016 р. № 102-р
Київ

Про погодження передачі адмінбудинку 
у м. Житомирі у державну власність

Погодитися з пропозицією Державної пенітенціарної служби та Житомирської
обласної ради щодо передачі адмінбудинку (літер А) загальною площею 1248,9
кв. метра по вул. Котовського, 91, у м. Житомирі, що розміщений на земельній

ділянці площею 0,2524 гектара (кадастровий номер 1810136300:08:018:0046), у
державну власність з віднесенням його до сфери управління зазначеної Служби.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 березня 2016 р. № 161
Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2011 р. № 1105 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №
1105 «Деякі питання надання платних послуг Державною фельд’єгер-
ською службою» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3075) зміни,
що додаються.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 2 березня 2016 р. № 161
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. № 1105 

1. У постанові:
1) у назві, пунктах 1 і 2 постанови слова «Державною фельд’єгерською служ-

бою» замінити словами «Головним управлінням та підрозділами урядового
фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту ін-
формації»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

затвердити порядок визначення вартості та надання платних послуг Головним
управлінням та підрозділами урядового фельд’єгерського зв’язку.».

2. У додатку до постанови:
1) у назві додатка слова «Державною фельд’єгерською службою» замінити

словами «Головним управлінням та підрозділами урядового фельд’єгерського
зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації»;

2) у тексті додатка слово «Держфельдслужби» замінити словами «Головного
управління та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку».

Слов’янський міськрайонний суд До-
нецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2 ) розглядає ци-
вільну справу за позовом Степанчука Ар-
тура Ноелевича до Солодкого Руслана
Вікторовича, Бенери Світлани Микола-
ївни про стягнення коштів, призначену
до розгляду на 18.03.2016 р. о 13.00 год.
за адресою суду: м. Слов’янськ Донець-
кої обл., вул. Добровольського, 2.

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

Суддя Руденко Л.М.

Орджонікідзевський районний суд міста
Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Пе-
ремоги, 6) розглядає справу за криміналь-
ним провадженням відносно Гордієнко
Тараса Івановича, який обвинувачується у
вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 28, ч. 3
ст. 15, ч. ст. 258 КК України, Швець Олени
Костянтинівни, Лифенко Олексія Володи-
мировича, який обвинувачується у вчиненні
кримінального правопорушення, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені Гордієнко Тарас Іванович,
Швець Олена Костянтинівна, Лифенко
Олексій Володимирович викликаються 18
квітня 2016 року на 10.00 годину, 17 травня
2016 року на 10.00 годину до Орджонікід-
зевського районного суду міста Маріуполя
Донецької області для участі в розгляді
справи по суті.

Суддя Щербіна А.В.

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
проводить розгляд цивільної справи мате-
ріали доручення Даниловського районного
суду Волгоградської області Російської Фе-
дерації про вручення судових документів та
проведення окремих процесуальних дій від-
носно Шевцова Олександра Івановича.

Особа, якої стосується доручення – Щев-
цов Олександр Іванович, проживає за адре-
сою: Україна, Донецька область, м.
Жданівка, квартал 26/34, б. 5, кв. 22, викли-
кається в судове засідання, призначене о 13
год. 00 хв. 16.03.2016 р. до суду, каб. № 213,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення на позов та відповідні докази. У
випадку неможливості прибуття, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки.
За інших обставин розгляд справи відбу-
деться за його відсутності. 

Суддя Чопик О.П.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Володько Д.С., Володько В.А., Во-
лодько С.В. про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачі у цивільній справі № 233/430/16-
ц — Володько Діна Степанівна, 18.09.1957 р.н., Володько
Віктор Андрійович, 30.10.1956 р.н., та Володько Сергій
Вікторович, 08.12.1980 р.н., зареєстровані за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, пос. Карла Маркса, вул.
Степова, 25-А, викликаються у судове засідання на 08-30
год. 17 березня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної
справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб.
№16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул.
Радянська, 39а) розглядає цивільну справу за позо-
вом Шулигіна Едуарда Івановича до Шулигіної Олени
Петрівни про зменшення розміру стягнених алімен-
тів.

Відповідачка Шулигіна Олена Петрівна, 1976 р.н.,
викликається на 18 березня 2016 року о 08.30 годині
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет №
16, для участі у розгляді справи. До розгляду цивіль-
ної справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпо-
відача необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення. 

Суддя Лаврушин О.М.

Чернівецький районний суд (вул. Леніна, 20, с. Мазу-
рівка Чернівецького району Вінницької області) викли-
кає в якості відповідача Бушуєва Євгена Вікторовича по
цивільній справі № 150/12/16-ц (провадження по справі
№2/150/24/16) за позовом Голюк Наталії Валеріївни до
Бушуєва Євгена Вікторовича про стягнення аліментів
(головуючий суддя Цимбалюк Л.П.).

Судовий розгляд зазначеної справи призначено на 11
год. 00 хв. 18 березня 2016 року за вищевказаною ад-
ресою. Явка відповідача обов’язкова. В разі неявки до
суду відповідача справа може бути розглянута у його
відсутність на підставі наявних у ній доказів.

В провадженні Пологівського районного суду За-

порізької обл. перебуває цивільна справа за позовом

Купріної Аліни Валеріївни до Купріна Віталія Мико-

лайовича про розірвання шлюбу.

Справа призначена до розгляду на 29.03.2016

року о 08 год. 20 хв. в залі засідань Пологівського

районного суду Запорізької обл.

Суддя В.Є. Омельчук

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) розглядає цивільну
справу за позовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Павлова
Віктора Миколайовича про стягнення боргу.

Відповідач Павлов Віктор Миколайович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, пров. Дачний, буд. 7, кв. 49) викликається
на 16 березня 2016 року о 09.20 годині до суду, каб. 204,
для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Медінцева Н.М.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Стодух Івана Вікентійовина як відповідача у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ №
420/1655/15-ц (Провадження № 2/420/20/16) за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Стодух Івана Вікентійовича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 17 березня
2016 року о 10 год. 30 хв. (резервна дата судового засі-
дання 24 березня 2016 року о 10 год. 30 хв.) в примі-
щенні Новопсковського районного суду за адресою: вул.
Українська (Леніна), 28, смт Новопсков Луганської об-
ласті.

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

Суддя Ю.О. Бондар

Слов’янським міськрайонним судом До-
нецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядається цивільна
справа:

- за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ша-
баін Аміни Вікторівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором .

Відповідачка у справі Шабаін Аміна Вікто-
рівна, останнє місце мешкання: м. Горлівка,
вул. Павла Безпощадного, 43/97, викликається
о 13 год. 00 хв. 18 березня 2016 року до суду
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідачка повинна повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності. 

Суддя Ю.В. Чернишов

Слов’янський міськрайонний суд у До-
нецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Смолякова В.М. про стягнення заборгован-
ності.

Відповідач Смоляков Володимир Мико-
лайович, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Горлівка, вул.
Матросова, буд. 136, кв. 91, викликається 17
березня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Неженцева

Виноградівський районний суд Закар-
патської області викликає Гуліна Михайла
Миколайовича, 1972 р.н., як відповідача
по цивільній справі за позовом Гуліної
Світлани Мінгертовни до Гуліна Михайла
Миколайовича про розірвання шлюбу в
судове засідання, яке призначене на
18.03.2016 року о 08.30 годині у залі Ви-
ноградівського районного суду за адре-
сою: Закарпатська область, м. Виноградів,
вул. Тюльпанів, 24.

У разі неявки в судове засідання,
справу буде розглянуто у Вашій відсут-
ності на підставі ст.ст. 169, 224 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Бак М.Д.

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні спеціального досудового

розслідування. 
Підозрюваний Котляревський Ми-

хайло Григорович, 19.07.1976 р.н., заре-
єстрований за адресою: Херсонська
обл., Скадовський р-н, смт Лазурне, вул.
Шевченка, 37, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135, 297-5 КПК України Вам необ-
хідно з’явитися 18.03.2016 об 11:00 год.
в каб. №313 до старшого слідчого СУ
ГУНП в Херсонській області Олефіренко
В.І. за адресою: м. Херсон, вул. Кірова,
4, для проведення допиту, а також інших
процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні №12014230000000681 за ч. 5
ст. 368 КК України.

Цим повідомляємо про скасування
довіреностей, виданих ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОПРО-
МИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ», скорочена
назва ТОВ АПА «АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ
32949661, м. Харків, вул. Маршала Бажанова,
б. 5, літера «Б-3») за підписом Лупинської
Олени Альфредівни та Лученко Дмитра Вален-
тиновича. З дати публікації даного оголошення
просимо вважати скасованими, в тому числі,
але не виключно, довіреності, видані на ім’я:
Слюсар Андрій Миколайович, Подус Михайло
Олександрович, Савченко В’ячеслав Анатолі-
йович, Прокоп’єв Костянтин Євгенович, Заєць
Жанна Юріївна, Шатова Юлія Вікторівна, Чап-
линський Олександр Володимирович, Кот Те-
тяна Вікторівна, Атісков Олег Володимирович,
Третяк Катерина Сергіївна, Лень Роман Воло-
димирович, Кружилова Оксана Геннадіївна.

Вважати недійсними договори про надання
правової допомоги (адвокатських послуг), ук-
ладені від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОПРОМИСЛОВА АСО-
ЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ», скорочена назва ТОВ АПА
«АГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 32949661, м. Харків,
вул. Маршала Бажанова, б. 5, літера «Б-3») за
підписом Лупинської Олени Альфредівни та
Лученко Дмитра Валентиновича з наступними,
але не виключно, особами: Слюсар Андрій Ми-
колайович, Подус Михайло Олександрович,
Савченко В’ячеслав Анатолійович, Прокоп’єв
Костянтин Євгенович, Заєць Жанна Юріївна,
Шатова Юлія Вікторівна, Чаплинський Олек-
сандр Володимирович, Кот Тетяна Вікторівна,
Атісков Олег Володимирович, Третяк Катерина
Сергіївна, Лень Роман Володимирович, Кру-
жилова Оксана Геннадіївна.

Новопсковський районний суд Луганської
області викликає як відповідачів у судове за-
сідання Морозова Максима Володимировича,
Морозову Катерину Олександрівну по справі
№ 420/188/16-ц за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Морозова Максима Володимиро-
вича, Морозової Катерини Олександрівни про
стягнення кредитної заборгованості.

Засідання відбудеться 18 березня 2016 року
о 09 год. 30 хв. (резервна дата судового засі-
дання 25 березня 2016 року о 09 год. 30 хв.)
за адресою: Луганська обл., смт Новопсков,
вул. Леніна, 28.

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

Суддя Потапенко Р.Р.

У провадженні Костянтинівського міськ-
районного суду Донецької області перебуває
цивільна справа №233/23/16-ц за позовом
ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» до Волосова В’ячес-
лава В’ячеславовича та Волосової Анжеліки
Станіславівни про солідарне стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Суд викликає Волосова В. В. та Волосову
А. С. у якості відповідачів. Розгляд справи
призначено 18.03.2016 року на 08.00 год.,
каб. №15. Відповідачам пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття відповідачі повинні по-
відомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл.,
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/6952/15-ц за позовом Розанової Катерини
Олександрівни до Розанова Владислава Анатолійо-
вича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Розанов Владислав Анатолі-
йович, 10.01.1992 р.н., останнє відоме місце про-
живання якого: м. Макіївка Донецької області, вул.
Одеська, буд. 110, викликається до суду на 17 бе-
резня 2016 року о 13.30 годині (резервна дата 29
березня 2016 року о 08.00 годині), каб. № 15, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності. 

Суддя О.С. Малінов

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5)
розглядає цивільну справу за позовом Цек-
меструк Євгенії Олександрівни до Єнакіїв-
ської міської ради Донецької області,
Донецької обласної ради про визнання права
власності на майно та цінні папери. Відпові-
дач у справі Єнакіївська міська рада (юри-
дична адреса: 86400, Донецька обл., 
м. Єнакієве, пл. Леніна, 7) викликається на 16
березня 2016 року о 10 годині до суду, каб.
№308, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С.П. Букрєй
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Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка
Донецької області, пр. Ломоносова, № 157)
розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Назаркевич О.В., Круть
Н.О., Сіліцкас Ю.Л. про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідач
у цивільній справі № 233/913/16-ц – Круть
Наталія Олексіївна, 01.03.1977 р.н., зареєс-
трована за адресою: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Леніна, 121/20, виклика-
ється у судове засідання о 08.15 год. 23 бе-
резня 2016 р. Відповідач у цивільній справі
№ 233/896/16-ц – Назаркевич Олександр Ві-
ліорович, 04.12.1960 р.н., зареєстрований
за адресою: м. Макіївка, вул. Східна, 2, буд.
5, кв. 35, викликається у судове засідання,
призначене о 08.30 год. 23 березня 2016 р.
Відповідач у цивільній справі № 233/900/16-ц
– Сіліцкас Юрій Леонасович, 25.09.1963 р.н.,
зареєстрований за адресою: м. Макіївка, вул.
Растреллі, 5/20, викликається у судове за-
сідання о 08.45 год. 23 березня 2016 р. Роз-
гляд зазначених цивільних справ
відбудеться в приміщенні Костянтинів-
ського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Т.О. Мартишева

Роменський міськрайонний суд Сумської
області викликає як відповідача Ліханова Вя-
чеслава Олеговича, останнє відоме місце
проживання: м. Свердловськ Луганської об-
ласті, вул. Українська, 67а, в цивільній справі
№ 585/312/16-ц (номер провадження
2/585/198/16) за позовом Ліханової Світлани
Олександрівни про стягнення аліментів на
утримання дитини, яка призначена до судо-
вого засідання на 30 березня 2016 року на
09 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Ромни Сумської області,
б-р Шевченка, 14. Головуючий суддя —
Ганзя О.Д. (р.т. 0-5448-5-13-88).

У разі неявки Ліханова В.О. справу буде
розглянуто за його відсутності.

Коропський районний суд Чернігівської об-
ласті (вул. Кибальчича, 12, смт Короп Черні-
гівської області, 16200) викликає в судове
засідання на 09.00 годину 8 квітня 2016 року
Коваленка (Мойсієнка) Івана Івановича, ос-
таннє відоме місце проживання: с. Оболоння,
Коропський район, Чернігівська область, вул.
Щорса, 7, як відповідача по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний банк «Приватбанк» до Кова-
ленка (Мойсієнка) Івана Івановича про
стягнення заборгованості.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки від-
повідача, суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК
України, справу розглядатиме за наявними ма-
теріалами в заочному порядку на підставі на-
явних у ній доказів.

Суддя Т. П. Корзюк

Броварський міськрайонний суд Київ-
ської області викликає Колпакова Анато-
лія Вікторовича, 16 квітня 1955 року
народження, як відповідача у справі за
позовом Публічного акціонерного това-
риства «ПриватБанк» до Колпакова Ана-
толія Вікторовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором
у судове засідання, яке призначено на 21
березня 2016 року о 12 год. 00 хв. у при-
міщенні суду, що знаходиться за адре-
сою: Київська обл., м. Бровари, вул.
Грушевського, 2, каб. № 214.

В разі вашої неявки справу буде роз-
глянуто за наявними матеріалами в
справі.

Суддя В.С. Сердинський

21 березня 2016 року о 14 годині 00 хви-
лин в Київському районному суді м. Одеси
(суддя Бескровний Я.В.) відбудеться розгляд
цивільної справи за позовною заявою Груні-
чевої Анни Олександрівни до Лазарева Сер-
гія Михайловича, третя особа: Орган опіки та
піклування Київської районної адміністрації
Одеської міської ради про позбавлення бать-
ківських прав. Цим повідомленням запрошу-
ється Лазарев Сергій Михайлович як
відповідач до кабінету № 204 Київського рай-
онного суду м. Одеси, розташованого: вул.
Варненська, 3-Б, м. Одеса.

Роз’яснюю, що у разі неявки справа буде
розглянута у вашу відсутність.

Суддя Я.В. Бескровний

Богунський районний суд м. Житомира ви-
кликає як відповідача Перегуду Станіславу Ва-
лентинівну по справі № 295/2650/16-ц за
позовом Кравчук Марії Станіславівни до Пере-
гуди Станіслави Валентинівни, Виконавчого
комітету Житомирської міської ради про вста-
новлення порядку користування земельною
ділянкою в судове засідання, яке відбудеться
об 11.00 год. 08 квітня 2016 року в залі судо-
вого засідання № 4-Б-1 (м. Житомир, м-н Со-
борний, 1).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після
опублікування оголошення в пресі відповідач
Перегуда Станіслава Валентинівна вважається
повідомленою належним чином про час і
місце розгляду справи.

У разі неявки справу буде розглянуто за її
відсутності.

Суддя Л.М. Семенцова

Миргородським міськрайонним судом

Полтавської області викликається до

суду:

- Аверченко Андрiй Васильович (ос-

таннє відоме місце проживання: 37600,

Полтавська обл., м.Миргород, вул.Вок-

зальна, буд.109) на 08 годин 30 хвилин

05.04.2016 р. для участі у розгляді справи

№ 541/274/16-ц по суті за позовом ПАТ

КБ «ПриватБанк».

Суддя С. В. Андрущенко-Луценко

Приморський районний суд Запорізької об-
ласті викликає у судове засідання на 18 квітня
2016 року о 08-30 годині (резервна дата 22
квітня 2016 року о 15-00 годині) за адресою: 
м. Приморськ, вул. Леніна, 26, зал № 2, 1-й по-
верх, в якості відповідачів Каршинова Олексія
Станіславовича, Каршинову Ніну Олексіївну по
цивільній справі №326/306/16-цр. за позовом
Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приват Банк» до Каршинова Олексія
Станіславовича, Каршинової Ніни Олексіївни
про стягнення боргу кредитором спадкодавця.

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

Суддя О.М. Чапланова 

Запорізький районний суд Запорізької
області викликає Антюфєєву Надію Вале-
ріївну, що проживає за адресою: Запо-
різька область, Запорізький район, с.
Привітне, вул. Верхня, 2, як відповідача
по цивільній справі №317/3958/15-ц за
позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна»
про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Слухання справи відбу-
деться 21.03.2016 р. о 14-00 год., за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна, б.
37. У разі неявки відповідача, справа буде
розглянута за його відсутності на підставі
наявних у справі матеріалів та доказів. 

Суддя Р.В. Мінгазов

Ірпінський міський суд Київської області викликає Абдулова Та-
гіра Ніазовича, Приватного нотаріуса Ірпінського міського нотарі-
ального округу Нельзін Максима Сергійовича, Євенок Юрія
Юрійовича по справі за позовом Бородай Вадима Анатолійовича до
Абдулова Тагіра Ніазовича, треті особи: Приватний нотаріус Ірпін-
ського міського нотаріального округу Нельзін Максим Сергійович,
Євенок Юрій Юрійович про визнання договору купівлі-продажу жит-
лового будинку та земельної ділянки недійсним, в судове засідання,
яке відбудеться 01 квітня 2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні
Ірпінського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.
У разі неявки справу буде розглянуто у відсутність відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники процесу
вважаються належним чином повідомленими про час та місце роз-
гляду справи.

Суддя Д.С. Кухленко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове засі-
дання як відповідача Редько Ольгу Василівну, останнє відоме місце
реєстрації: м. Одеса, вул. Висоцького, буд. 23, кв. 191, на даний час
реєстрація в м. Одесі та Одеській області відсутня, по цивільній
справі № 523/17713/15-ц за позовом ТОВ «АН «Атланта» до Редько
Ольги Василівни про стягнення боргу за договором про надання по-
слуг.

Судовий розгляд справи відбудеться 30 березня 2016 року об
11.00 годині в приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 68, зал
судових засідань № 16.

До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати письмові за-
перечення проти вимог позову та докази на їх підтвердження. В разі
неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності від-
повідача на підставі наявних доказів.

Суддя Бузовський В.В.

Червоноградський міський суд Львівської області викликає
Герштогу Катерину Владиславівну в судове засідання у цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Герштоги Катерини
Владиславівни, з участю третьої особи: Відділу державної ви-
конавчої служби Червоноградського міського управління юс-
тиції про звільнення майна з-під арешту, яке відбудеться
23.03.2016 року о 10.00 год. у приміщенні суду за адресою: вул.
Св. Володимира, 15, м. Червоноград, Львівська область.

Головуючий суддя по справі Рудаков Д.І.
У випадку неявки Герштоги Катерини Владиславівни відпо-

відно до ч. 1 ст. 224 ЦПК України суд розглядатиме справу за її
відсутності на підставі наявних у матеріалах справи даних та
доказів.

Суддя Д.І. Рудаков

Втрачений 

судновий білет 

на промислове рибо-

ловне судно з борто-

вим номером ЯКИ

3847, яке належить

гр. Головко О.В. на

правах власника, 

вважати 

недійсним.

Болградський районний суд Одеської об-
ласті повідомляє як відповідача Вавілонського
Вадима Леонідовича, 15 лютого 1974 року на-
родження, останнє відоме місце реєстрації за
адресою: вул. 25 Чапаївської Дивізії, № 54, кв.
4, м. Болград, Одеська область, що 28.03.2016
р. о 15.00 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 № 497/353/16-ц за
позовом Вавілонської Зінаїди Дмитрівни до Ва-
вілонського Вадима Леонідовича про розір-
вання шлюбу.

Болградський районний суд пропонує від-
повідачу Вавілонському В.Л., подати пояс-
нення, заперечення та усі наявні у нього докази
по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Вавілон-
ського В.Л., справа може бути розглянута за
відсутністю відповідача та його представника
за наявними у справі доказами.

Суддя С.В. Кодінцева

Суворовський районний суд міста Одеси
викликає як відповідача Ясинського Віталія
Миколайовича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Одеса, вул. Ак. Сахарова, 42, кв. 17,
у судове засідання, яке відбудеться 31 бе-
резня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні
Суворовського районного суду міста Одеси
за адресою: м. Одеса, вулиця Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань 
№ 15, у якому буде слухатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПРИВАТ-
БАНК» до Ясинського Віталія Миколайовича
про стягнення заборгованості.

До зазначеного часу відповідачу пропону-
ється подати до суду заперечення проти по-
зову з посиланням на докази, якими вони
обгрунтовуються. У разі неявки відповідача у
судове засідання без поважних на те причин
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.М. Малиновський

Артемівський міськрайонний суд До-
нецької області (84500, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Яков-
ленко Наталі Олександрівни про
стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі Яковленко Наталя
Олександрівна, останнє відоме суду місце
реєстрації за адресою: 86400, Донецька
область, м. Єнакієве, вул. Московська,
буд. 101а, викликається на 31 березня
2016 р об 11 год. 30 хв. до суду (каб. 
№ 203) для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачці пропонується надати свої
заперечення на позов та докази. У ви-
падку неможливості прибуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про
причини неявки. За інших обставин роз-
гляд справи відбудеться за її відсутності. 

Суддя Дубовик Р.Є.

Куйбишевський районний суд Запорізької
області викликає як відповідачів Роганова
Олега Леонідовича, 24.03.1984 р.н., та Рога-
нову Олену Леонідівну, 21.03.1972 p.н., в су-
дове засідання, яке призначене на 10 год. 00
хв. 11 квітня 2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/1684/15-ц за позовом ПАТ
КБ «Правекс-Банк» до Роганова О.Л. та Ро-
ганової О.Л. про стягнення заборгованості зa
кредитним договором, яке відбудеться за ад-
ресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куй-
бишевського району, Запорізької області
(суддя Ю.М. Горбачов).

Додатково повідомляємо, що відповідно
до ст. ст. 79,88 ЦПК України стороні, на ко-
ристь якої ухвалено рішення, суд присуджує
з другої сторони понесені нею і докумен-
тально підтверджені судові витрати, в.т.ч.
витрати, пов’язані з публікацією в пресі ого-
лошення про виклик відповідача.

Суддя Ю.М. Горбачов

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті викликає Анцупова Ігоря Анатолійовича
як відповідача та Сільськогосподарське това-
риство з обмеженою відповідальністю
«Мирна долина» як третю особу, яка не за-
являє самостійних вимог, по цивільній справі
№ 426/6203/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний
банк України» в особі філії - Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» до Анцу-
пова Ігоря Анатолійовича, третя особа, яка не
заявляє самостійних вимог, Сільськогоспо-
дарське товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Мирна долина» про стягнення
заборгованості за договором кредитної лінії,
в судове засідання, яке відбудеться
22.03.2016 р. о 09.00 годині в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу за вашої відсутності
на підставі ст.ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Прокопенко Віру Михайлівну як відповідача у судове
засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2624/15-ц (Провадження № 2/420/111/16) за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Прокопенко Віри Михайлівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 18 березня 2016
року о 08 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 25 березня 2016 року о 08 год. 00 хв.), Морозову Юлію
Сергіївну як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2657/15-ц (Провадження №
2/420/120/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Морозової Юлії Сергіївни про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 18 березня 2016 року о 08 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання — 25 березня 2016 року о
08 год. 30 хв.), Солдатенка Олексія Олексійовича як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи
ЄУ № 420/2739/15-ц (Провадження № 2/420/136/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Солдатенка Олексія
Олексійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 18 березня 2016 року о 09 год. 00 хв. (резервна дата
судового засідання — 25 березня 2016 року о 09 год. 00 хв.), Семенову Анастасію Сергіївну як відповідача у судове
засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2678/15-ц (Провадження № 2/420/124/16) за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Семенової Анастасії Сергіївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 18 березня 2016
року о 09 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання — 25 березня 2016 року о 09 год. 30 хв.), Борицького Ва-
лерія Борисовича як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2626/15-ц (Провад-
ження № 2/420/113/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Борицького Валерія Борисовича про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 18 березня 2016 року о 10 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 25
березня 2016 року о 10 год. 00 хв.), Мамченко Ганну Борисівну як відповідача у судове засідання для розгляду
цивільної справи ЄУ № 420/1888/15-ц (Провадження № 2/420/64/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мам-
ченко Ганни Борисівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 18 березня 2016 року о 10 год. 30 хв. (ре-
зервна дата судового засідання — 25 березня 2016 року о 10 год. 30 хв.), Князюк Євгена Вікторовича як
відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2743/15-ц (Провадження № 2/420/138/16)
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Князюк Євгена Вікторовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться
18 березня 2016 року oб 11 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 25 березня 2016 року об 11 год. 00
хв.), Рябоконь Надію Анатоліївну як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ 
№ 420/2647/15-ц (Провадження № 2/420/117/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Рябоконь Надії Анатоліївни
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 18 березня 2016 року oб 11 год. 30 хв. (резервна дата судового
засідання — 25 березня 2016 року oб 11 год. 30 хв.), Неженцева Едуарда Едуардовича як відповідача у судове за-
сідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2634/15-ц (Провадження № 2/420/116/16) за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Неженцева Едуарда Едуардовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 18 березня 2016
року о 13 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 25 березня 2016 року о 13 год. 00 хв.), Журавльова
Анатолія Володимировича як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2629/15-ц
(Провадження № 2/420/114/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Журавльова Анатолія Володимировича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 18 березня 2016 року о 13 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання
— 25 березня 2016 року о 13 год. 30 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна,
28, смт Новопсков Луганської області.

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

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Яловенко Ларису Валентинівну як відповідача у су-
дове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/653/15-ц (Провадження № 2/420/110/16) за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Яловенко Лариси Валентинівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17 березня
2016 року о 13 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання — 24 березня 2016 року о 13 год. 30 хв.), Бєлік Світ-
лану Олексіївну як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2741/15-ц (Провад-
ження № 2/420/137/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бєлік Світлани Олексіївни про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 17 березня 2016 року о 14 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 24
березня 2016 року о 14 год. 00 хв.), Єрмошенка Руслана Валентиновича як відповідача у судове засідання для
розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2659/15-ц (Провадження № 2/420/121/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Єрмошенка Руслана Валентиновича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17 березня 2016 року о 14
год. 30 хв. (резервна дата судового засідання — 24 березня 2016 року о 14 год. 30 хв.), Лапердіна Віталія Воло-
димировича як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2680/15-ц (Провадження
№ 2/420/125/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Лапердіна Віталія Володимировича про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 17 березня 2016 року о 15 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 24 березня
2016 року о 15 год. 00 хв.), Павшенко Олену Вікторівну як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ № 420/2655/15-ц (Провадження № 2/420/119/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Павшенко Олени
Вікторівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17 березня 2016 року о 15 год. 30 хв. (резервна дата
судового засідання — 24 березня 2016 року о 15 год. 30 хв.), Молчанову Оксану Валеріївну як відповідача у судове
засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2728/15-ц (Провадження № 2/420/134/16) за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Молчанової Оксани Валеріївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17 березня 2016
року о 16 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання — 24 березня 2016 року о 16 год. 00 хв.), Дьоміна Артема
Олександровича як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2733/15-ц (Провад-
ження № 2/420/135/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Дьоміна Артема Олександровича про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 17 березня 2016 року о 16 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання — 24
березня 2016 року о 16 год. 30 хв.), Марченка Олексія Валентиновича як відповідача у судове засідання для роз-
гляду цивільної справи ЄУ № 420/2694/15-ц (Провадження № 2/420/127/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Марченка Олексія Валентиновича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17 березня 2016 року о 13 год.
00 хв. (резервна дата судового засідання — 24 березня 2016 року о 13 год. 00 хв.), Токарєву Галину Петрівну як
відповідача у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/2704/15-ц (Провадження 
№ 2/420/130/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Токарє вої Галини Петрівни про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 17 березня 2016 року oб 11 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання — 24 березня 2016
року oб 11 год. 30 хв.), Селезньова Олександра Вікторовича як відповідача у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи ЄУ № 420/2631/15-ц (Провадження № 2/420/115/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Селез-
ньова Олександра Вікторовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 17 березня 2016 року о 11 год. 00
хв. (резервна дата судового засідання — 24 березня 2016 року oб 11 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Ю. О.Бондар
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оголошення

Звіт про витрачання коштів Державного бюджету України у 2015 році Національною академією наук України

Згідно з чинним законодавством Національна академія наук
України є вищою державною науковою організацією України,
що організовує і здійснює фундаментальні та прикладні до-
слідження з найважливіших проблем природничих, технічних
та соціогуманітарних наук.

Метою діяльності НАН України є отримання нових й узагаль-
нення наявних знань про природу, людину і суспільство, створення
наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та
культурного розвитку країни; підготовка висококваліфікованих
кадрів.

Основними завданнями НАН України є:
• Організація та координація наукових досліджень з фунда-

ментальних та прикладних проблем природничих, технічних та
соціогуманітарних наук.

• Виконання на світовому рівні  фундаментальних і прикла-
них досліджень на пріоритетних напрямах науки та посилення
впливу їх результатів на інноваційний розвиток економіки, ос-
віти і культури в Україні.

• Зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток наукової
інфраструктури та утримання майнового комплексу НАН Ук-
раїни.

• Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, залучення об-
дарованої молоді, виявлення і підтримка талановитих дослідників,
сприяння творчому зростанню молодих науковців.

У 2015 році науковими установами Національної академії наук
України проведено значний обсяг фундаментальних і прикладних
досліджень, здійснена низка перспективних науково-технічних
розробок на пріоритетних напрямах науки та техніки. 

Науковий пошук відбувався у рамках  5396 науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт. За його результатами вче-
ними Академії опубліковано  404 монографії, 154 збірники науко-
вих праць, 105 навчальних видань і 245 довідкових та
науково-популярних, понад  21,25 тис. статей в наукових журна-
лах, з них 5780 - у закордонних.

Нові результати отримано в сучасних розділах математики, ін-
форматики, механіки, фізики, астрономії і радіоастрономії, наук
про Землю, матеріалознавства, фізико-технічних проблем енер-
гетики, в галузі ядерних і радіаційних технологій, хімії та біології.
Установи суспільного і гуманітарного профілю спрямовували свої
зусилля на дослідження новітніх соціально-економічних, право-
вих, духовно-культурних і світоглядних трансформацій в Україні,
стану і перспектив розвитку українського суспільства. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
(зі змінами) на фінансування Національної академії наук України
у 2015 році визначені видатки із загального фонду Державного
бюджету України обсягом 2 млрд 339,0 млн грн. 

Протягом звітного року до  НАН України  з  усіх  джерел фінан-
сування  надійшло  2 млрд 925,7 млн грн. 

За підсумками 2015 року касові видатки Академії із загального
фонду Державного бюджету України становили 2 млрд. 337,9 млн
грн (99,95% від затверджених планових річних показників), а із
спеціального фонду (власні надходження) - 561,4 млн грн, що
склало 19,2% загального обсягу надходжень. 

Кошти, що були визначені Державним бюджетом України у
2015 році за загальним та спеціальним фондами, спрямовувались
на виконання 6 бюджетних програм. Звітна інформація наведена
у таблиці.

Публічне ознайомлення зі Звітом про діяльність Національної
академії наук України у 2015 році відбудеться 14 квітня 2016 року
на сесії Загальних зборів НАН України, яка проходитиме у примі-
щенні Інституту міжнародних відносин Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка (вул. Мельникова, 36/1, початок
о 10.00).

Інформація Національної академії наук України про бюджет за бюджетними програмами та показниками, 
бюджетні призначення щодо яких визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Затверджено 
кошторисом    

на рік

Касові 
видатки

Затверджено 
кошторисом       

на рік

Касові 
видатки

11 22 33 44 55 66 77

ВВииддааттккии -- ууссььооггоо 22333388999911,,77 22333377886644,,33 771133441155,,99 556611339999,,44 2899263,7

22000000 ППооттооччнніі ввииддааттккии 22333322889922,,22 22333311776699,,88 664400994488,,11 551144885555,,44 2846625,2

2111 Заробітна плата 48711,5 48640,0 709,0 689,1 49329,1

2120 Нарахування на оплату праці 17551,8 17547,6 324,3 320,2 17867,8

2210
Предмети, матеріали, обладнання          
та інвентар

242,7 242,7 3124,3 1756,0 1998,7

2220
Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали

2121,1 2120,8 123,4 62,1 2182,9

2230 Продукти харчування 760,5 752,4 0,0 0,0 752,4

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1899,9 1887,9 5818,9 3460,3 5348,2

2250 Видатки на відрядження 179,8 133,3 0,0 0,0 133,3

2270
Оплата комунальних послуг                     
та енергоносіїв

4607,0 4550,6 1989,6 906,2 5456,8

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи 
по реалізації державних (регіональних) 
програм

2232041,7 2231128,9 626957,3 506019,8 2737148,7

2700 Соціальне забезпечення 24771,2 24764,1 0,0 0,0 24764,1

2800 Інші поточні видатки 5,0 1,5 1901,3 1641,7 1643,2

3000 Капітальні видатки 6099,5 6094,5 72467,8 46544,0 52638,5

ВВииддааттккии -- ууссььооггоо 5577339944,,88 5577335500,,44 1122551177,,77 77551177,,77 6644886688,,11

22000000 ППооттооччнніі ввииддааттккии 5577339944,,88 5577335500,,44 1111990066,,44 77115522,,66 6644550033,,00

2111 Заробітна плата 23135,0 23135,0 00,,00 00,,00 2233113355,,00

2120 Нарахування на оплату праці 8370,9 8370,1 00,,00 00,,00 88337700,,11

2210
Предмети, матеріали, обладнання           
та інвентар

121,5 121,5 33110022,,55 11773344,,33 11885555,,88

2220
Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали

12,7 12,7 00,,00 00,,00 1122,,77

2230 Продукти харчування 3,7 3,7 00,,00 00,,00 33,,77

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 461,4 461,4 55664400,,55 33228822,,77 33774444,,11

2250 Видатки на відрядження 173,8 130,2 00,,00 00,,00 113300,,22

2270
Оплата комунальних послуг                   
та енергоносіїв

869,6 869,6 11229999,,11 551199,,33 11338888,,99

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи 
по реалізації державних (регіональних) 
програм

0,0 0,0 00,,00 00,,00 00,,00

2700 Соціальне забезпечення 24246,2 24246,2 00,,00 00,,00 2244224466,,22

2800 Інші поточні видатки 11886644,,33 11661166,,33 11661166,,33

3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 661111,,33 336655,,11 336655,,11

ВВииддааттккии -- ууссььооггоо 22220022559955,,11 22220022005555,,33 669900779900,,88 554444884499,,77 22774466990055,,00

22000000 ППооттооччнніі ввииддааттккии 2196495,6 2195960,8 661199005522,,33 449988777722,,44 22669944773333,,22

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи 
по реалізації державних (регіональних) 
програм

2196495,6 2195960,8 661199005522,,33 449988777722,,44 22669944773333,,22

3000 Капітальні видатки 6099,5 6094,5 7711773388,,55 4466007777,,33 5522117711,,88

тис. грн.

Код 
економічної 
класифікації 
видатків

Показники

ЗЗааггааллььнниийй ффоонндд ССппееццііааллььнниийй ффоонндд

Разом (касові 
видатки)

В тому числі:

66554411002200 ""ННааууккоовваа іі ооррггааннііззааццііййннаа ддііяяллььннііссттьь ППррееззииддііїї ННААНН  УУккррааїїннии""

В тому числі:

66554411003300 ""ФФууннддааммееннттааллььнніі ддоосслліідджжеенннняя,, ппррииккллаадднніі ннааууккооввіі іі ннааууккооввоо--ттееххннііччнніі ррооззррооббккии,, ввииккооннаанннняя ррооббіітт ззаа ддеерржжааввннииммии 
ццііллььооввииммии ппррооггррааммааммии іі ддеерржжааввнниимм ззааммооввллеенннняямм,, ппііддггооттооввккаа ннааууккооввиихх ккааддрріівв,, ффііннааннссоовваа ппііддттррииммккаа ррооззввииттккуу ннааууккооввооїї 
ііннффрраассттррууккттууррии ттаа ннааууккооввиихх ообб''єєккттіівв,, щщоо ссттааннооввлляяттьь ннааццііооннааллььннее ннааддббаанннняя,, ззааббееззппееччеенннняя ддііяяллььннооссттіі ннааууккооввиихх ббііббллііооттеекк""

В тому числі:

ВВииддааттккии -- ууссььооггоо 22669977,,88 22332233,,55 5522,,88 5522,,88 22337766,,33

22000000 ППооттооччнніі ввииддааттккии 22669977,,88 22332233,,55 5522,,88 5522,,88 22337766,,33

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи 
по реалізації державних (регіональних) 
програм

2697,8 2323,5 5522,,88 5522,,88 22337766,,33

3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 00,,00 00,,00 00,,00

ВВииддааттккии -- ууссььооггоо 3377552233,,22 3377336633,,22 11996677,,99 11555522,,22 3388991155,,44

22000000 ППооттооччнніі ввииддааттккии 3377552233,,22 3377336633,,22 11992244,,99 11550099,,22 3388887722,,44

2111 Заробітна плата 21154,7 21091,7 664400,,77 662200,,88 2211771122,,55

2120 Нарахування на оплату праці 7679,2 7676,0 224433,,22 223399,,88 77991155,,88

2210
Предмети, матеріали, обладнання          
та інвентар

119,2 119,2 66,,00 55,,99 112255,,11

2220
Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали

2108,4 2108,1 112233,,44 6622,,11 22117700,,22

2230 Продукти харчування 756,8 748,7 00,,00 00,,00 774488,,77

2240 Оплата послуг(крім комунальних) 1435,7 1423,7 115566,,55 115555,,77 11557799,,44

2250 Видатки на відрядження 6,0 3,1 00,,00 00,,00 33,,11

2270
Оплата комунальних послуг                   
та енергоносіїв

3709,2 3653,0 668833,,11 337799,,55 44003322,,55

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи 
по реалізації державних (регіональних) 
програм

24,0 20,3 3355,,00 2200,,00 4400,,33

2700 Соціальне забезпечення 525,0 517,9 00,,00 00,,00 551177,,99

2800 Інші поточні видатки 5,0 1,5 3377,,00 2255,,44 2266,,99

3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 4433,,00 4433,,00 4433,,00

ВВииддааттккии -- ууссььооггоо 3322882244,,33 3322882244,,33 77889922,,22 77223333,,22 4400005577,,55

2000 ППооттооччнніі ввииддааттккии 3322882244,,33 3322882244,,33 77881177,,22 77117744,,55 3399999988,,88

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи 
по реалізації державних (регіональних) 
програм

32824,3 32824,3 77881177,,22 77117744,,55 3399999988,,88

3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 7755,,00 5588,,77 5588,,77

ВВииддааттккии -- ууссььооггоо 55995566,,55 55994477,,66 119944,,55 119933,,88 66114411,,44

22000000 ППооттооччнніі ввииддааттккии 55995566,,55 55994477,,66 119944,,55 119933,,88 66114411,,44

2111 Заробітна плата 4421,8 4413,3 6688,,33 6688,,33 44448811,,66

2120 Нарахування на оплату праці 1501,7 1501,5 8811,,11 8800,,44 11558811,,99

2210
Предмети, матеріали, обладнання           
та інвентар

2,0 2,0 1155,,88 1155,,88 1177,,88

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2,8 2,8 2211,,99 2211,,99 2244,,77

2250 Видатки на відрядження 0,0 0,0 00,,00 00,,00 00,,00

2270
Оплата комунальних послуг                   
та енергоносіїв

28,2 28,0 77,,44 77,,44 3355,,44

2280
Дослідження і розробки, окремі заходи 
по реалізації державних (регіональних) 
програм

0,0 0,0 00,,00 00,,00 00,,00

2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 00,,00 00,,00 00,,00

3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 00,,00 00,,00 00,,00

66554411008800 ""ППііддггооттооввккаа ккааддрріівв зз ппррііооррииттееттнниихх ннааппрряямміівв ннааууккии ввиищщииммии ннааввччааллььннииммии ззааккллааддааммии ІІІІІІ іі ІІVV ррііввнніівв ааккррееддииттааццііїї""

В тому числі:

66554411110000 ""ММееддииччннее ооббссллууггооввуувваанннняя ппррааццііввннииккіівв ННААНН УУккррааїїннии""

В тому числі:

66554411114400 ""ЗЗддііййссннеенннняя ннааууккооввоо--ддооссллііддннииццььккиихх ттаа ддоосслліідднноо--ккооннссттррууккттооррссььккиихх ррооббіітт ІІППББ ААЕЕСС ННААНН УУккррааїїннии""

66554411220000 ""ППііддввиищщеенннняя ккввааллііффііккааццііїї зз ппррііооррииттееттнниихх ннааппрряямміівв ннааууккии ттаа ппііддггооттооввккаа ддоо ддеерржжааввннооїї ааттеессттааццііїї ннааууккооввиихх ккааддрріівв 
ННААНН УУккррааїїннии""

В тому числі:

тис.грн.
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У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/1386/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Комова П.О. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 23.03.2016 року о
13.40 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Комова Павла Олександровича як від-
повідача.

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

Суддя Б. І. Полянчук

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/181/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ко-
валенка С.В. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 23.03.2016 року о
13.20 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Коваленка Сергія Володимировича як
відповідача.

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

Суддя Б. І. Полянчук

Бердянським міськрайонним судом Запорізької об-
ласті (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, каб. № 302) 30 березня 2016 року об 11
годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Мілусь Алли Валентинівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором

В судове засідання викликається відповідач Мілусь
А.В. У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Суддя І. П. Прінь

Втрачено оригінал печатки
Товариства 
з обмеженою 
відповідальністю 
«МОНА» 

(ідентифікаційний код
33231123). 

Відбиток печатки дода-
ється. 

Зазначену печатку 
вважати недійсною.

Старокостянтинівський районний суд Хмельниць-

кої області викликає Рибачук Оксану Леонідівну як

відповідача по справі за позовом ПАТ КБ «Приват

Банк» про стягнення заборгованості. Судове засі-

дання відбудеться 13 квітня 2016 року о 10 год. 00

хв. у приміщенні суду за адресою: м. Старокостян-

тинів, вул. Миру, 9, каб. 3. 

Суддя Бондарчук Л. А. 

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області по-
відомляє, що 22 березня 2016 року о 09 годині 00 хви-
лин у приміщенні Ізюмського міськрайонного суду
Харківської області за адресою: Харківська область, м.
Ізюм, вул. Соборна, 52, буде розглядатись цивільна
справа за позовом Ізюмського комунального підприєм-
ства теплових мереж до Муравицького Валерія Павло-
вича, Муравицької Тетяни Миколаївни, Муравицького
Антона Валерійовича про стягнення заборгованості за
послуги теплопостачання.

У разі неявки відповідачів у судове засідання вказане
повідомлення буде вважатись належним повідомленням
і справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя В. М. Бутенко

Добровеличківський районний суд Кіровоградської
області викликає Рахуського Ярослава Сергійовича в су-
дове засідання як відповідача у цивільній справі за по-
зовом ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція
з повернення боргів» до Рахуського Ярослава Сергійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке призначене до слухання на 5 квітня 2016 року
о 08 годині 30 хвилин у приміщенні Добровеличків-
ського районного суду Кіровоградської області за адре-
сою: смт Добровеличківка, вул. Центральна, 119, зал
судових засідань № 4.

У разі неявки справа буде розглянута у відсутність
відповідача за наявними в ній матеріалами.

Суддя Цоток В. В.

Борзнянський районний суд Чернігівської області ви-
кликає Етезаді Есфарджані Ходжатола як відповідача у
цивільній справі № 730/137/16-ц за позовом Нужної Ок-
сани Миколаївни до Етезаді Есфарджані Ходжатола про
визнання особи такою, що втратила право користування
житлом, яка призначена до розгляду на 23 березня 2016
року о 10.00 год. у приміщенні Борзнянського районного
суду Чернігівської області за адресою: вул. Незалеж-
ності, 4, м. Борзна Чернігівської області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст.74 ЦПК
України з опублікуванням оголошення про виклик від-
повідач вважається належним чином повідомленим про
час і місце розгляду справи.

Суддя І. І. Тіслюк

Комсомольський районний суд м. Херсона пові-
домляє, що 29.03.2016 р. о 09.00 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «Акцент-Банк» до Торгонського
Павла Олександровича про стягнення заборгова-
ності.

Просимо відповідача Торгонського Павла Олек-
сандровича з’явитися до суду на вказані дату і час.
У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє відповідача Корнієнка Олександра Гри-
горовича, що розгляд цивільної справи за позовом
Капишона Валерія Івановича до Корнієнка Олександра
Григоровича, 3-тя особа: ТОВ «Житлово-експлуатаційна
комісія Місто Сад» про відшкодування майнової шкоди,
завданої внаслідок залиття квартири, відбудеться о 12
год. 45 хв. 31 березня 2016 року в приміщенні Києво-
Святошинського районного суду Київської області за ад-
ресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

У випадку неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за вашої відсутності на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя А. Я. Волчко

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт
Сарата Одеської області, вул. Леніна, 105, каб. 1, суддя Бу-
чацька А.І.) викликає в судове засідання на 22 березня
2016 року о 14 годині 00 хвилин Казак Марину Олексан-
дрівну, яка проживає: с. Петропавлівка, вулиця Зарічна, 
№ 45 Саратського району Одеської області, як відповідачку
в цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська аген-
ція з повернення боргів» до Казак Марини Олександрівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором у
сумі 34150 гривень 28 копійок.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причину неявки, справу буде вирішено без вашої
участі за наявними в ній доказами.

Суддя Бучацька А. І.

Печерський районний суд м. Києва викликає Масича Вік-
тора Івановича, Ертефаі Ольги Сергіївни, Александрова Сер-
гія Леонідовича у судове засідання в справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк
«Актив-Банк» до Масича Віктора Івановича, Ертефаі Ольги
Сергіївни, Александрова Сергія Леонідовича про визнання
правочинів недійсними, яке призначено на 05.04.2016 р. об
11.00 год. і відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Гайцана, 4,
каб. 306, суддя Литвинова І.В.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без по-

важних причин або неповідомлення суд про причини не-
явки, справу буде розглянуто у вашу відсутність на підставі
наявних в матеріалах справи доказів.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає
відповідача Бондаренка Сергія Володимировича, останнє ві-
доме місце проживання якого: смт Козелець, вул. Моло-
діжна, б. 13 Чернігівської області, в судове засідання на 09.30
годину 25 березня 2016 року (17000, смт Козелець, вул. Ле-
ніна, 7 Чернігівської області) у цивільній справі за позовом
Кривицької Парасковії Георгіївни до Бондаренка Сергія Во-
лодимировича про стягнення майнової шкоди, завданої уш-
кодженням здоров’я внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди, та відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про день, час і місце розгляду справи.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа може
бути розглянута за його відсутності. 

Суддя Соловей В. В.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Грозного Дмитра Григоровича, що 6 квітня 2016 року об
11 год. 45 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. М. Криво-
носа, 25, каб. 15, відбудеться судове засідання в цивіль-
ній справі за позовом Грозної Тетяни Євгенівни до
Грозного Дмитра Григоровича як відповідача, третя
особа: Орган опіки та піклування Солом’янської районної
в м. Києві державної адміністрації, про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в
судове засідання без поважних причин або неповідом-
лення про причини своєї неявки, суд вирішує справу на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І. A.

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська,
розташований за aдpесoю: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Пушкіна, 29, викликає Скрябіну Наталію
Сергіївну як відповідача по цивільній справі 
№ 2/0203/232/2016 за позовом Скрябіна Андрія Ми-
колайовича до Скрябіної Наталії Сергіївни про розір-
вання шлюбу, яке відбудеться о 12.00 годині 29
березня 2016 року. У випадку неявки відповідача
справу буде розглянуто у заочному порядку.

Суддя О. В. Колесніченко

Оболонський районний суд м. Києва викликає Мар-
тіна Джозефа Кліффорда, 08.03.1970 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: 04212, м. Київ, вул. Тимошенка,
15-Г, кв. 62, як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Мартін Вікторії Володимирівни до Мартіна Джозефа
Кліффорда, третя особа: Служба у справах дітей Обо-
лонської районної у м. Києві державної адміністрації, про
розірвання шлюбу та визначення місця проживання ма-
лолітньої дитини.

Судове засідання відбудеться 25 березня 2016 р. о 10
год. 30 хв. у приміщенні Оболонського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є,
каб. 22.

Суддя І. В. Белоконна

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Горохова Сергія Юрійовича: м. Лу-
ганськ, кв-л Ленінського Комсомолу, 7/12, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 409/3494/15-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості, що відбудеться
05.04.2016 року о 9 год. у приміщенні суду за адре-
сою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

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

Суддя В. Г. Скворцова

Токмацький районний суд Запорізької області викликає
в судове засідання на 09.00 годину 30 березня 2016 року
до Токмацького районного суду (Запорізька область, м.
Токмак, вул. Володимирська (Леніна), 28, каб. №10) Ри-
жанського Олександра Станіславовича, 17.10.1978 р.н., ос-
таннє відоме місце реєстрації за адресою: Донецька
область, Старобешівський район, м. Комсомольське, вул.
Маяковського, 23, як відповідача у цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Рижанського Олександра Станіславовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. В разі неявки в
судове засідання справа буде розглянута в його відсутність
за наявними в ній доказами. 

Суддя Ушатий І. Г.

Макарівський районний суд Київської області по-

відомляє, що 29.03.2016 р. об 11.00 год. у примі-

щенні суду за адресою: 08000, смт Макарів, Київська

обл., вул. Фрунзе, 35, буде слухатись цивільна

справа за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до

Джемілова Решат Аблялімовича про звернення стяг-

нення на предмет іпотеки.

Суддя А. В. Косенко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання відповідача Мягкого Євгена Анато-
лійовича (останнє відоме місце проживання відпо-
відача: м. Маріуполь, провулок Напорний, буд. 6) по
цивільній справі за позовом Галич Ірини Сергіївни
до Мягкого Євгена Анатолійовича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 28 березня 2016 року о
09.10 год. у приміщенні Дніпровського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5,
каб. 108. 

У разі неявки відповідача Мягкого Є.А. справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Астахова О. О.

Апеляційний суд Львівської області викликає в су-
дове засідання Григор’єва Дмитра Юрійовича для
участі в розгляді цивільної справи за апеляційною
скаргою Григор’євої Олени Миколаївни на ухвалу
Шевченківського районного суду м. Львова від 1 лю-
того 2016 року в справі за позовом Григор’євої
Олени Миколаївни до Григор’єва Дмитра Юрійовича
про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 4 квітня 2016 року
о 15 год. 00 хв. у приміщенні Апеляційного суду
Львівської області за адресою: 79008, м. Львів,
площа Соборна, 7.

Суддя Кабаль І. І.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Семка Михайла Володимировича в су-
дове засідання як відповідача у справі за позовом Семко
Наталії Ярославівни до Семка Михайла Володимировича
про розірвання шлюбу, яке відбудеться об 11 годині 00
хвилин 21.03.2016 року в приміщенні Рожнятівського
районного суду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна,
15. Останнє відоме місцезнаходження відповідача Семка
Михайла Володимировича - смт Перегінське, вул. Гру-
шевського, 17 Рожнятівського району Івано-Франків-
ської області, місцезнаходження на даний час невідоме.
Згідно з ч.2 ст.77 ЦПК України сторони зобов’язані по-
відомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Бейко А. М.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Романенка Олега Сергійовича, Романенко
Римми Анатоліївни про стягнення боргу за договором
кредиту.

Суд викликає відповідачів: Романенка Олега Сергійо-
вича, Романенко Римму Анатоліївну в судове засідання,
яке відбудеться 31.03.2016 року о 14.00 годині в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 506. Суддя Ревуцький С.І., тел. (06153) 3-51-09. Явка
до суду обов’язкова. В разі неявки справа буде розгля-
нута за наявними матеріалами в заочному порядку.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Універсал
Банк» до Глєбова Віктора Івановича, Глєбової Юлії Ми-
колаївни про стягнення боргу за договором кредиту.

Суд викликає відповідачів: Глєбова Віктора Івановича,
Глєбову Юлію Миколаївну в судове засідання, яке від-
будеться 31.03.2016 року о 14.15 годині в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.
506. Суддя Ревуцький С.І., тел. (06153) 3-51-09. Явка до
суду обов’язкова. В разі неявки справа буде розглянута
за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Скопіна Олександра Сергійовича за по-
зовом Вовченко Валентини Іванівни до Скопіна
Олега Сергійовича, Скопіна Олександра Сергійовича,
третя особа: Мітрян Вячеслав Федорович, про ви-
знання договору купівлі-продажу нерухомого майна
дійсним. Судове засідання відбудеться 24.03.2016 р.
о 10 год. 45 хв. у приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чор-
номорського козацтва, 68, зала судових засідань 
№ 19. У разі неявки Скопіна Олександра Сергійовича
судове засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Томашпільський районний суд Вінницької області ви-
кликає Лукіянчин Альону Миколаївну в судове засі-
дання, що відбудеться 25.03.2016 року о 09.20 годині в
Томашпільському районному суді Вінницької області за
адресою: вул. І. Гаврилюка, 57, смт Томашпіль, Томаш-
пільський район, Вінницька область. Справа за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Лукіянчин Альони Микола-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Головуючий суддя Семко Г.В.

Лукіянчин A.M. викликається в судове засідання як
відповідач. Явка до суду обов’язкова. У випадку неявки
до суду справа буде розглянута без участі відповідача.

Роменський міськрайонний суд Сумської області пові-
домляє Конончука Максима Володимировича, що 24 бе-
резня 2016 року о 8 год. 45 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 Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Конончука Максима Володимировича
про стягнення заборгованості за кредитним договором. З
опублікуванням оголошення про виклик відповідач Конон-
чук Максим Володимирович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку неявки справа
підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Добровеличківський районний суд Кіровоград-
ської області викликає Боцу Ірину Олександрівну в
судове засідання як відповідача у цивільній справі
за позовом ПАТ «ПРИВАТБАНК» до Боцу Ірини Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке призначене до слухання на 8
квітня 2016 року о 13 годині в приміщенні Доброве-
личківського районного суду Кіровоградської об-
ласті за адресою: смт Добровеличківка, вул.
Центральна, 119, зал судових засідань №2.

У разі неявки, справа буде розглянута за відсут-
ності відповідача за наявними в ній матеріалами.

Суддя Майстер І. П.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Васильєв Микола Олександрович,

09.04.1985 р.н., адреса останнього відомого місця прожи-
вання: Донецька обл., м. Димитров, вул. Сєрова, буд. 101)
- на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК України вам необ-
хідно з’явитись 18.03.2016, 19.03.2016 та 20.03.2016 о 10
годині до УСБУ в Житомирській області: м. Житомир, вул.
Фещенка-Чопівського, 7, до слідчого Пустовіта Д.О., р.т.
(0412)405214, для участі у слідчих та процесуальних діях
у кримінальному провадженні № 22015060000000026 від
25.05.2015, за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України.

Розсоха Микола Віталійович, останнє відоме
місце проживання: вул. Зарічна, 16, с. Кулябівка,
Яготинський район, Київська область, викликається
до Яготинського районного суду Київської області
як відповідач у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Київобленерго» до
Розсохи Миколи Віталійовича про відшкодування
збитків. Судове засідання відбудеться о 09 годині 00
хвилин 5 квітня 2016 року в приміщенні суду за ад-
ресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності,
67. У разі неявки відповідача до суду справу буде ви-
рішено на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Ю. В. Бурзель

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропет-

ровської області (суддя Бабій С.О.) повідомляє, що

винесено заочне рішення від 1 грудня 2015 року в

цивільній справі № 185/10569/15-ц за позовом Пуб-

лічного акціонерного товариства «Державний екс-

портно-імпортний банк» до Алексашкіна

Володимира Івановича про стягнення заборгова-

ності.

Суддя С. О. Бабій

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської
області викликає Вязовік Тетяну Василівну,
19.06.1977 року народження, в судове засідання як
відповідача по цивільній справі за позовною заявою
ТОВ «Експрес Страхування» до Вязовік Т. В. про стяг-
нення заборгованості, яке призначене до слухання на
25 березня 2016 року о 10 годині 00 хвилин у примі-
щенні Новгород-Сіверського районного суду Черні-
гівської області за адресою: Чернігівська область, 
м. Новгород-Сіверський, вул. Базилевича, 10-А.
Суддя Наполов М.І. У разі неявки справа буде розгля-
нута у вашу відсутність.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 16 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -1    -6      +2    +7
Житомирська -1    -6      +2    +7
Чернігівська -2    -7      +1    +6
Сумська -2    -7      +1    +6
Закарпатська -2   +3      +7 +12
Рівненська -1    -6      +2    +7
Львівська -1    -6      +2    +7
Івано-Франківська -1    -6      +2    +7
Волинська -1    -6      +2    +7
Хмельницька -1    -6      +2    +7
Чернівецька -1    -6      +2    +7
Тернопільська -1    -6      +2    +7
Вінницька -1    -6      +2    +7

Oбласть Нiч          День
Черкаська -1      -6      +2    +7
Кіровоградська -1      -6      +2    +7
Полтавська -2      -7      +1    +6
Дніпропетровська -1      -6      +1    +6
Одеська +2      -3      +3    +8
Миколаївська 0      -5      +2    +7
Херсонська 0      -5      +2    +7
Запорізька 0      -5      +2    +7
Харківська -2      -7      +1    +6
Донецька -2      -7      +1    +6
Луганська -2      -7      +1    +6
Крим 0      -5      +2    +7
Київ -1      -3      +4    +6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У Києва є шанс
прийняти фінал 
Ліги чемпіонів 

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

НАВКОЛО ФУТБОЛУ. Минулої п’ятниці в столиці відбувся
черговий  XVIII Конгрес ФФУ, на якому обговорили  торішні до-
сягнення українського футболу та подальший розвиток найпо-
пулярнішої гри з м’ячем. 

Президент національної асоціації Андрій Павелко анонсував
своєрідний «план Маршалла» для українського футболу, голов-
на мета  якого протягом п’яти наступних років збільшити кіль-
кість людей, залучених до футболу, на 40 відсотків. Для цього
планується будівництво 50 стадіонів і 2,5 тисячі футбольних май-
данчиків по всій Україні, а також придбання 100 тисяч футболь-
них м’ячів. Крім того, планується звести завод з виробництва
синтетичних футбольних полів. ФФУ будуватиме та покращува-
тиме інфраструктуру, спираючись на думку всієї футбольної
спільноти. 

На це спрямовано й прийняття до колективних членів ФФУ
Асоціації футбольних уболівальників України, Асоціації спортив-
них журналістів України та Всеукраїнської  профспілки  «Футбол
України». Конгрес висловив сподівання, що кадрові зміни серед
колективних членів ФФУ сприятимуть розвитку масовості улюб-
леної гри та  посиленню ефективності захисту прав футболістів.

У засіданні Конгресу ФФУ взяли участь понад 40 запрошених
гостей, зокрема старший менеджер програм ФІФА із розвитку
в Європі Єва Паск’є, почесний президент ФФУ та віце-президент
УЄФА Григорій Суркіс, член виконкому УЄФА Давор Шукер, ві-
це-прем’єр-міністр — міністр культури В’ячеслав Кириленко. 

Зокрема Єва Паск’є висловила задоволення тим, що у Будин-
ку футболу дотримуються цінностей ФІФА і дають змогу  жінкам
проявити себе в футбольному менеджменті. Одна з реформ
Міжнародної федерації футболу, анонсована на Конгресі ФІФА
у лютому цього року, знайшла відображення в українському
футболі — відомий арбітр Катерина Монзуль стала членом ви-
конкому ФФУ.

А віце-президент УЄФА Григорій Суркіс зазначив про хороші
шанси Києва на прийняття фіналу Ліги чемпіонів у 2018 році: «У
цьому напрямі проведено величезну роботу, про яку вже добре
знають в УЄФА, в тому числі й члени виконкому, котрі ухвалю-
ватимуть остаточне рішення через кілька місяців. Можу запев-
нити, що в УЄФА будуть поінформовані про всі переваги столиці
України як місця проведення головного єврокубкового матчу
2018 року», — наголосив він.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Краща гра сезону. Так ко-
ротко можна оцінити дії

дніпропетровців у принципо-
вому протистоянні з «гірни-
ками». Результат, який хо-
четься забути якомога швид-
ше, — так це саме видовище
характеризують гравці і вбо-
лівальники донецького клубу.

Попри всі труднощі зі
складом і дискваліфікацію
Руслана Ротаня, господарі
«Дніпро-Арени» виявилися
цілком підготовленими до бо-
ротьби з одним із лідерів чем-
піонату і перевершили його в
багатьох компонентах гри. 

Господарі поля відкрили
рахунок вже на 10-й хвилині,

коли відзначився Джон Руїс.
Щоправда, «гірників» це не
збентежило, і в середині тай-
му Максим Малишев зрівняв
результат. Після сильної
прострільної передачі Даріо
Срни зі штрафного Малишев
головою підрізав м’яч у даль-
ній кут воріт — 1:1. Перелом-
ний момент стався наприкін-
ці першого тайму: на 44-й
хвилині дніпропетровці зно-
ву вийшли вперед завдяки
точному удару Євгена Шахо-
ва. Атака «Дніпра» «віялом»
розпочалася з лівого флангу,
де Матеус віддав м’яч на Зо-
зулю, той переадресував на
Шахова. Сильний удар низом
— і м’яч влетів у дальній кут
воріт Андрія П’ятова. На по-
чатку другого тайму, на 50-й

хвилині, Роман Зозуля лише
збільшив перевагу своєї 
команди. А в додані арбітром
хвилини Роман Безус реалі-
зував пенальті — 4:1.

Головні тренери донецько-
го і дніпропетровського клу-
бів, підбиваючи підсумки не-
простого матчу, говорили ко-
жен про своє. 

Мірча Луческу визнав за-
служену перемогу «Дніпра».
«Вони хотіли набагато більше
і були агресивнішими. У них
було більше руху. «Дніпро»
краще адаптувався до такого
непростого поля і виглядав
тактично грамотно. Суперник
грав просто: було багато до-
вгих передач, футболісти лі-
нії атаки дуже добре прийма-
ли м’ячі, чіплялися за них.

Тому результат, на жаль,
відповідає грі. Можливо, він
виявився занадто великим.
Все могло змінитися, якби
Феррейра реалізував вихід
один на один за рахунку 1:1.
Звісно, ми вийшли на поле
після важкого матчу з «Ан-
дерлехтом». Можливо, була й
моя помилка — у тому, що
залишив Кучера, Ракицького
та Ісмаїлі на лавці, щоб вони
були свіжими в Брюсселі. Ні
Кривцов, ні Ордець, на жаль,
не були на рівні сьогодніш-
ньої гри. Їм було важко впо-
ратися з агресивністю і
швидкістю Зозулі та Матеу-
са», — констатував Мірча
Луческу.

А Мирон Маркевич наголо-
сив, що ключову роль у пере-
мозі «Дніпра» відіграв на-
стрій: «Коли є настрій коман-
ди, бажання і дух на полі, ко-
ли є колектив, можна обігра-
ти будь-якого суперника. Так
і сталося. Команда хотіла пе-
ремогти, і вона це зробила. Я
не просто так їздив дивитися
гру «Шахтаря» з «Андерлех-
том». Справді «гірники» ви-
тратили чимало сил, хоч
матч із бельгійцями, судячи
хоча б з рахунку, загалом був
простий. Але сили все одно
було витрачено. Тому ми й го-
тували команду до того, щоб
змінювати гру на контрата-
ках і застосовувати високий
пресинг. Футболісти повністю
виконали установку».

А ще «Дніпро» допоміг ки-
ївському «Динамо», яке в
свою чергу зіпсувало «Кар-
патам» повернення на «Аре-
ну-Львів», стати одноосібним
лідером першості.

Просто «Дніпро» зіграв класно…
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Центральний матч 18-го туру закінчився
розгромною поразкою «Шахтаря», і тепер «Динамо» —
одноосібний лідер
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МЕДАЛІ — У КУБОК! Одинадцять нагород здобули  українські
борці вільного стилю на  чемпіонаті Європи в Ризі.  Срібні медалі за-
воювали Андрій Яценко (57 кг), Юлія Ткач (63 кг), Оксана Гергель (60
кг), Тетяна Кіт (55 кг), бронзові: Ібрагім Алдатов (86 кг), Юлія Хавал-
джи-Благиня (53 кг), Ален Засєєв (125 кг), Семен Радулов (65 кг), Ал-
ла Черкасова (75 кг), Аліна Махиня (69 кг), Ганна Василенко (58 кг).

Це дало змогу жіночій  збірній  під керівництвом Володимира Єво-
нова посісти  перше командне місце (59 балів), що аж на 10 очок біль-
ше, ніж у срібного призера Білорусі. Чоловіча збірна під керівництвом

Руслана Савлохова посіла третє місце, від лідера нашу команду від-
даляє  лише 8 балів. А отже, обидві команди братимуть участь у цьо-
горічному Кубку світу!

А блискучу крапку у виступі українських спортсменів на чемпіонаті
Європи зі спортивної боротьби в Ризі поставив  Жан Беленюк. Чинний
чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби у ваговій категорії
85 кг впевнено підтвердив свою високу майстерність та вдруге поспіль
здобув найціннішу медаль Старого Світу. У «золотому» фіналі Беле-
нюк здолав суперника з Грузії Роберта Кобліашвілі — 5:2.
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