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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 14 березня 2017 року
USD 2689.4568   EUR 2867.7678      RUB 4.5482     /    AU 323864.39      AG 4577.46      PT 253346.83     PD 202247.15

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ
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ЦИФРА ДНЯ

Канада відкриває 98%
свого ринку 

ВІЛЬНА ТОРГІВЛЯ. Верховна Рада ратифікувала угоду про
створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою, яка
відкриє для вітчизняних виробників доступ до 98% канадського
ринку. За це проголосували 272 народних депутати. «Це перший
документ після Угоди про асоціацію з ЄС, який охоплює такий
великий ринок. Це продовжить переорієнтацію наших підпри-
ємств на всі ринки, крім російського», — вважає перший віце-
прем’єр — міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Із цього приводу щиру вдячність прем’єр-міністру Канади
Джастіну Трюдо й очільниці канадського МЗС Христі Фріланд  ви-
словив Президент Петро Порошенко: «Укладення угоди про віль-
ну торгівлю з Канадою — це визнання прогресу нашої держави
на шляху реформ. Це символ довіри до принципів і цінностей ве-
дення бізнесу, які формуються в Україні відповідно до кращих
стандартів і практик. Тому ратифікація і подальше набуття чин-
ності угодою про вільну торгівлю з Канадою стануть важливим
сигналом для наших міжнародних партнерів і потенційних інвес-
торів у всьому світі».

ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК: «Якщо
дозволяють вік і стан здоров’я,

закликаю повернутися 
до лав Збройних сил: 

нам потрібні 
ваші досвід та знання. 

Ми чекаємо 
на вас у непростий 

для країни час».
Міністр оборони у зверненні до офіцерів запасу
повернутися на військову службу 
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6 Попри купу проблем,
позитивні наслідки
об’єднання відчули 
жителі села Ірдиня, 
що на Черкащині

Боротьба за збереження
риби стає жорсткішою 

ЕКСКЛЮЗИВ. Голова Держрибагентства Ярема Ковалів
розповів «УК», як плани щодо осучаснення галузі втілюються
в життя
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125 військових,
поранених у зоні АТО, лікуються нині 

в закладах охорони здоров’я Міноборони.
Ще сімох лікують за кордоном

Як звільнитись від «комбатського синдрому»
СТАРТАП. Мобільний додаток допоможе в наданні психологічної допомоги учасникам АТО,
постраждалим від посттравматичного синдрому  

Ольга ПРОКОПЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Емоційне напруження, стре-
си, професійне вигорання —

це лише невеликий перелік не-
приємностей, з якими день у

день змушена стикатися сучас-
на людина. А ще війна. Без-
жальна вона не лише до
професійних військовослужбов-
ців, а й до мирного населення,
волонтерів, дітей. Що далі, то
більше від неї проблем. Психо-

логи завдяки власним спостере-
женням, вивченню іноземного
досвіду дійшли висновку: про-
блемі слід запобігати або при-
наймні не задавнювати, щоб
вона не перейшла у хронічний
стан.

Як його лише не називають:
посттравматичний стресовий
розлад (PTSD, ПТСР), посттрав-
матичний синдром, комбатський
синдром, в’єтнамський синдром,
афганський синдром, східний
синдром. Він змінює назви, мас-

кується, а люди, щойно він дає
про себе знати, завзято, як від
чуми, шукають від нього захисту. 

Марта Пивоваренко —
психолог, волонтер, навча-
лася в Єльському універ-
ситеті (США). 4

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку використання коштів, передбачених 
у державному бюджеті для часткової компенсації 
вартості сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва»

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ПЕРШІ КРОКИ
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Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в судові засідання на 11 год. 
00 хв. 22 березня 2017 року та на 09 год. 00 хв. 29 березня 2017 року як відповідача Падалка 
Ігоря Едуардовича, останнє відоме місце проживання якого: 86500, Донецька обл., м. Сніж-
не, вул. Хрунова, буд. 22 по цивільній справі № 319/258/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк» в особі філії Донецьке обласне управління  
АТ «Ощадбанк» до Падалка Ігоря Едуардовича про стягнення заборгованості за кредитним 
договором. Розгляд справи відбудеться в залі засідань Куйбишевського районного суду За-
порізької області за адресою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26а. 
Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої заперечення до позову та 
докази. У разі неявки відповідач повинен повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто у відсутності особи згідно із ч. 
4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає в судові засідання на 11 год. 
15 хв. 22 березня 2017 року та на 10 год. 15 хв. 29 березня 2017 року як відповідача Пілягіну 
Ірину Іванівну, останнє відоме місце проживання якої: 86500, Донецька обл., м. Сніжне, вул. 
Биковського, буд. 71, кв. 1 по цивільній справі № 319/252/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк» в особі філії Донецьке обласне управління 
АТ «Ощадбанк» до Пілягіної Ірини Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Розгляд справи відбудеться в залі засідань Куйбишевського районного суду Запо-
різької області за адресою: 71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26-а. 
Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої заперечення до позову та 
докази. У разі неявки відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто у відсутності особи згідно із ч. 
4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

Втрачені документи  

на човен «Казанка»  

реєстраційний номер  

ДАП 5607 К 

на ім’я Смойловського 

Андрія Дмитровича, 

вважати недійсними.

Львівське відділення  
Антимонопольного комітету 

України 
оприлюднює інформацію  

про прийняті рішення  
(розпорядження):

24.12.2015 № 91 р/к,  
від 29.01.2016  

№ 3 рп/к — ТзОВ «Мібс —Львів 
ЛТД» (36051070)  

(штраф 40 000 грн.);
23.12.2016 № 58 р/к —  

ТзОВ «Квадрокомп» (23267510) 
(штраф 25 000 грн.).

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 09 год. 30 хв. 22 березня 2017 року 
та на 09 год. 30 хв. 29 березня 2017 року як відповідачів Оні-
щук Тетяну Ігорівну та Оніщука Едуарда Васильовича, остан-
нє відоме місце проживання яких: 86500, Донецька обл.,  
м. Сніжне, вул. Донська, буд. 27, кв. 57 по цивільній спра-
ві № 319/250/17 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Державний ощадний банк» в особі філії Донецьке облас-
не управління АТ «Ощадбанк» до Оніщук Тетяни Ігорівни та Оні-
щука Едуарда Васильовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Розгляд справи відбудеться в залі засідань 
Куйбишевського районного суду Запорізької області за адресою: 
71001, Запорізька обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26-а. 
Явка до суду є обов’язковою. Відповідачам пропонується надати 
свої заперечення до позову та докази. У разі неявки відповідачі 
повинні повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розглянуто 
у відсутності осіб згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявни-
ми в ній доказами.

Суддя Хамзін Т. Р.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ 
при здійсненні спеціального досудового  

розслідування
Підозрювана Матющенко Катерина Сергіївна, 01 лю-

того 1979 р.н., що проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, пр-т Ленінський, буд. № 9-а, кв. 24, на 
підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхід-
но з’явитися 20 березня 2017 року до каб. № 410, про-
куратури Донецької області, до прокурора відділу управ-
ління нагляду прокуратури Донецької області молодшого 
радника юстиції Борового Олександра Георгійовича, за 
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Універ-
ситетська, 6, для виконання вимог ст. 290 КПК України, 
а саме ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження № 12015050000000747 від 26.08.2015, де ви є  
підозрюваним у скоєнні кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З метою звільнення директора  
ТОВ «Фуджи-Альфа» 

повідомляю про проведення позачергових  

Загальних зборів Учасників ТОВ «Фуджи-Альфа».

Дата та час проведення зборів:  14 квітня 2017 р. об 11 

год. 00 хв. Місце проведення зборів: місцезнаходження ТОВ 

«Фуджи-Альфа» — м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1, літ. Е. 

Порядок денний:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

2.  Звільнення Комарова Володимира Олексійовича  

з посади директора Товариства.

3. Призначення нового директора Товариства.

4.  Прийняття рішення про державну реєстрацію  

прийнятих змін.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області знаходиться кримінальне прова-
дження № 185/7219/16-к у відношенні Тихонова Михайла 
Геннадійовича за підозрою у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному кримінальному 
провадженню призначено на 10.00 годину 17 березня 2017 
року за адресою: Дніпропетровська область, місто Павло-
град, вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачений Тихонов Михайло Геннадійович виклика-
ється у судове засідання в приміщення Приморського район-
ного суду м. Маріуполя Донецької області за адресою: Доне-
цька область, м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 52а, яке бу-
де проводитися в режимі відеоконференції головуючим суд-
дею Тимченко C. O. 17 березня 2017 року о 10.00 годині.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений 
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду 
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгляну-
то за його відсутності.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. знаходиться цивільна справа за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Донецьке 
обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості: № 310/316/17 до Грузіна Олександра 
Олександровича.

Розгляд справи призначено на 20 березня 2017 року на 09 год. 20 хв. в приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська. 64, каб. 410.

Суд викликає як відповідача Грузіна Олександра Олександровича.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. знаходиться цивільна справа за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії — Доне-
цьке обласне управління АТ «Ощадбанк» про стягнення заборгованості: №310/490/17 до Звонко Олексія Во-
лодимировича.

Розгляд справи призначено на 28 березня 2017 року на 09 год. 20 хв. в приміщенні Бердянського міськра-
йонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 410.

Суд викликає як відповідача Звонко Олексія Володимировича.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 1 березня 2017 р. № 136-р 
Київ

Про утворення Організаційного комітету  
з підготовки та проведення в Україні  

в 2017 році чемпіонату Європи із стрибків  
у воду

Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні в 2017 
році чемпіонату Європи із стрибків у воду у складі згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право вносити в разі потреби зміни 
до його складу.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
Додаток 

до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 1 березня 2017 р. № 136-р

СКЛАД 
Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні 

у 2017 році чемпіонату Європи із стрибків у воду
КИРИЛЕНКО В’ячеслав Анатолійович — Віце-прем’єр-міністр України, голова 

Оргкомітету
ЖДАНОВ Ігор Олександрович — Міністр молоді та спорту, заступник голови 

Оргкомітету
ЛИСОВ Ігор Володимирович — президент Федерації України із стрибків у воду, 

заступник голови Оргкомітету (за згодою)
ВІРАСТЮК Роман Ярославович — директор департаменту олімпійського спор-

ту Мінмолодьспорту, секретар Оргкомітету
БОТНАРЕНКО Олексій Миколайович — начальник відділу професійної підго-

товки департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС
БУБКА Сергій Назарович — президент Національного олімпійського коміте-

ту (за згодою)
ВАСИЛЕНКО Олексій Леонідович — директор департаменту організації мит-

ного контролю ДФС
ВЛАСКОВ Андрій Анатолійович — віце-президент Європейської федерації пла-

вання (за згодою)
ГОЦУЛ Ігор Євгенійович — перший заступник Міністра молоді та спорту 
КАПІНУС Євгеній Валерійович — державний  секретар Мінфіну 
КЛИЧКО Віталій Володимирович — Київський міський голова (за згодою)
ЛОМАКІНА Лариса Володимирівна — віце-президент Федерації України із 

стрибків у воду (за згодою)
НАЛИВАЙКО Олег Ігорович — Голова Держкомтелерадіо
ПАЛАТНИЙ Артур Леонідович — голова Комітету Верховної Ради України з пи-

тань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму (за згодою)
СОРОКІНА Ганна Валеріївна — член Технічного комітету Європейської феде-

рації плавання (за згодою)
УМАНЕЦЬ Ніна Дмитрівна — виконавчий директор Федерації України із стриб-

ків у воду (за згодою)
ФАЦЕВИЧ Олександр Юрійович — заступник Голови Національної поліції — 

керівник патрульної поліції

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 1 березня 2017 р. № 113 
Київ

Про затвердження Порядку та умов виплати 
одноразової грошової допомоги у разі 

загибелі (смерті) особи начальницького 
складу або працівника Національного 

антикорупційного бюро під час виконання 
службових обов’язків 

Відповідно до частини третьої статті 22 Закону України «Про Національне анти-
корупційне бюро України» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у ра-
зі загибелі (смерті) особи начальницького складу або працівника Національного 
антикорупційного бюро під час виконання службових обов’язків, що додаються.

2. Пункт 2 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних ви-
падків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 «Деякі питан-
ня розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і ава-
рій на виробництві» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3426; 2012 р.,  
№ 71, ст. 2870; 2013 р., № 41, ст. 1477; 2014 р., № 47, ст. 1238; 2016 р., № 13, ст. 538,  
№ 16, ст. 644), доповнити підпунктом 5 такого змісту: 

«5) працівників Національного антикорупційного бюро.».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 березня 2017 р. № 113
ПОРЯДОК ТА УМОВИ 

 виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи 
начальницького складу або працівника Національного антикорупційного 

бюро під час виконання службових обов’язків
1. Ці Порядок та умови визначають механізм виплати одноразової грошової 

допомоги (далі — грошова допомога) у разі загибелі (смерті) особи начальниць-
кого складу або іншого працівника Національного антикорупційного бюро (да-
лі — працівник Національного бюро) під час виконання службових обов’язків.

У цих Порядку та умовах під поняттям «службові обов’язки» розуміються ви-
значені актами законодавства, внутрішніми положеннями, інструкціями або нака-
зами (розпорядженнями) професійні обов’язки кожного конкретного працівника 
Національного бюро, спрямовані на забезпечення виконання покладених на ньо-
го відповідно до займаної посади завдань.

2. Працівники Національного бюро виконують службові обов’язки:
на території, в будівлях, у тому числі приміщеннях будівель, та спорудах Наці-

онального антикорупційного бюро (далі — Національне бюро), його територіаль-
них органів та структурних підрозділів протягом робочого часу, включаючи пере-
рви, установлені правилами внутрішнього розпорядку;

на шляху прямування на службу (роботу) або із служби (роботи), під час служ-
бових поїздок та відряджень;

поза територією Національного бюро або закріпленими за ним будівлями, у то-
му числі приміщеннями таких будівель, та спорудами, якщо працівник Національ-
ного бюро перебуває в таких місцях у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

3. Грошова допомога виплачується у разі загибелі (смерті) працівника Націо-
нального бюро у розмірі десятирічного розміру оплати праці (грошового забез-
печення) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, незалеж-
но від тривалості перебування на посаді в Національному бюро.

Під час обчислення розміру оплати праці (грошового забезпечення) загибло-
го (померлого) працівника Національного бюро враховується його заробітна пла-
та (грошове забезпечення), яка складається з:

посадового окладу;
доплати за вислугу років;
доплати за науковий ступінь;
доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
доплати за спеціальне звання або ранг державного службовця.
4. Грошова допомога виплачується рівними частинами всім членам сім’ї заги-

блого (померлого), а в разі їх відсутності — його батькам та утриманцям. Особи, 
які мають право на отримання грошової допомоги, визначаються відповідно до 
Сімейного кодексу України.

5. Днем виникнення права на отримання грошової допомоги є дата смерті, що 
зазначена у свідоцтві про смерть.

6. Протягом шести місяців з дати загибелі (смерті) працівника Національного 
бюро члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), які мають право на 
отримання грошової допомоги, подають до Національного бюро заяву про випла-
ту грошової допомоги (далі — заява) за формою згідно з додатком від кожного 
повнолітнього члена сім’ї або у разі їх відсутності батьків та утриманців загибло-
го (померлого), а в разі наявності неповнолітніх дітей — іншого з батьків або опі-
кунів чи піклувальників дітей.

До заяви додаються копії таких документів:
свідоцтва про смерть працівника Національного бюро;
свідоцтва про народження працівника Національного бюро (у разі виплати гро-

шової допомоги батькам);
свідоцтва про шлюб (у разі виплати грошової допомоги дружині (чоловікові);
сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї, батьків та утриманців загиблого 

(померлого) з даними про прізвище, ім’я, по батькові і місце реєстрації;
свідоцтва про народження дитини (у разі виплати грошової допомоги дитині);
документів членів сім’ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), що за-

свідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників подат-
ків (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийнят-
тя реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про 
це контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, — копія сторінки паспор-
та з такою відміткою);

рішення суду, нотаріально посвідченого правочину або довідки органу місце-
вого самоврядування, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні 
загиблого (померлого) (у разі виплати грошової допомоги утриманцям);

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, ви-
конавчого органу міської, районної в місті (у разі її утворення), сільської, селищ-
ної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавле-
ною батьківського піклування, опіки, піклування (у разі встановлення опіки або 
піклування над дітьми працівника Національного бюро).

Під час подання копій зазначених документів на вимогу Національного бюро 
пред’являються їх оригінали.

До заяви та копій зазначених документів Національним бюро додаються копії:
акта розслідування нещасного випадку, що свідчить про причини та обставини 

загибелі (смерті) працівника Національного бюро;
висновку судово-медичної експертизи (крім осіб начальницького складу);
постанови відповідної військово-лікарської комісії або довідки медико-соці-

альної експертної комісії про визначення причинного зв’язку поранення (конту-
зії, травми або каліцтва), що спричинило смерть працівника Національного бюро;

трудової книжки працівника Національного бюро (крім осіб начальницького 
складу).

7. Директор Національного бюро розглядає заяву та копії документів, зазначе-
них у пункті 6 цього Порядку.

8. Директор Національного бюро в місячний строк після надходження заяви 
приймає рішення про виплату або відмову у виплаті грошової допомоги. 

Про прийняте рішення заявників інформують у письмовому вигляді.
9. Грошова допомога виплачується після прийняття рішення про її виплату, але 

не пізніше ніж через два місяці з дня його прийняття в межах та за рахунок ко-
штів, передбачених Національному бюро у державному бюджеті.

10. Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом її перерахування на ра-
хунок, відкритий заявником в установі банку.

11. Виплата грошової допомоги не здійснюється, якщо загибель (смерть) пра-
цівника Національного бюро за висновком комісії з розслідування нещасного ви-
падку є наслідком:

1) вчинення ним дій, які є кримінальним чи адміністративним правопорушен-
ням або дисциплінарним проступком;

2) вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;
3) навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди сво-

єму здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, 
установленого судом);

4) подання особою завідомо неправдивих відомостей для виплати грошової 
допомоги.

Додаток 
до Порядку

Директорові Національного  
антикорупційного бюро 

____________________________________
(ініціали, прізвище)

____________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові заявника,

____________________________________
його місце проживання та реєстрації,  

____________________________________ 
номер телефону)

ЗАЯВА
Прошу виплатити мені одноразову грошову допомогу у зв’язку із загибеллю 

(смертю) _____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, найменування посади працівника 

_______________________________________________________________,
Національного антикорупційного бюро)

яка сталася ___ _____________ 20__ р. під час виконання ним своїх службових 
обов’язків, на рахунок _________________________________________, відкри-
тий в установі банку _________________________________________.

Додаток:  1. 
2. 
3. 
4.

___ ______________ 20__ р. ___________________ 
(підпис заявника)
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оголошення

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

 Інформація Національної академії наук України про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні 
призначення щодо яких визначені Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

Згідно з чинним законодавством Національна академія наук України (далі — НАН України) є вищою науковою само-
врядною організацією України, що заснована на державній власності.

Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину і суспіль-
ство, розроблення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, всебіч-
не сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень, підготовка висококваліфікованих наукових 
кадрів, формування наукового світогляду в суспільстві.

Основними завданнями НАН України, зокрема є:
•  Отримання нових та поглиблення наявних фундаментальних знань у галузі природничих, технічних, суспільних і гу-
манітарних наук, підготовка пропозицій щодо їх використання.

•  Організація та виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку 
науки і техніки.

•  Наукове забезпечення модернізації та інноваційного розвитку економіки України шляхом розроблення та сприян-
ня впровадженню у виробництво сучасних високих технологій, налагодження на засадах взаємної заінтересованості 
ефективних науково-технічних, організаційних, фінансових та інших механізмів посилення зв’язків науки з виробни-
цтвом, а також участі у створенні інноваційних наукових, виробничих і навчальних комплексів.

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

Кошти, що були визначені Державним бюджетом України у 2016 році за загальним та спеціальним фондами, спрямо-
вувались на виконання шести бюджетних програм. Звітна інформація наведена у таблиці.

Публічне ознайомлення зі Звітом про діяльність Національної академії наук України у 2016 році відбудеться 13 квітня 
2017 року на сесії Загальних зборів НАН України, яка проходитиме у приміщенні Інституту міжнародних відносин Київ-
ського національного університету ім. Тараса Шевченка (вул. Мельникова, 36/1, початок о 1000).

Звіт про витрачання коштів Державного бюджету України у 2016 році Національною академією наук України
тис. грн.

Код  
економіч-

ної класифі-
кації  

видатків

Показники

Загальний фонд Спеціальний фонд
Разом     
(касові  

видатки)
Затверджено  
кошторисом 

на рік

Касові  
видатки

Затверджено  
кошторисом 

на рік

Касові  
видатки

1 2 3 4 5 6 7
Видатки - усього 2060645,5 2058709,4 856756,4 640634,3 2699343,7
В тому числі:

2000 Поточні видатки 2053195,5 2051269,3 766194,2 600050,8 2651320,1
2111 Заробітна плата 57020,6 56872,0 1514,6 646,6 57518,6
2120 Нарахування на оплату праці 12890,5 12776,8 344,2 156,5 12933,3
2210 Предмети, матеріали,  

обладнання та інвентар
616,3 616,3 1709,9 1590,5 2206,8

2220 Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали

1577,8 1577,8 163,2 161,5 1739,3

2230 Продукти харчування 756,8 756,6 0,0 0,0 756,6
2240 Оплата послуг                         

(крім комунальних)
3056,0 3053,8 3398,9 2127,9 5181,7

2250 Видатки на відрядження 176,0 161,9 87,7 14,5 176,4
2270 Оплата комунальних послуг  

та енергоносіїв
6024,1 5963,7 2619,1 1249,3 7213,0

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

1944867,1 1943287,7 755510,3 593432,0 2536719,7

2700 Соціальне забезпечення 26205,3 26197,7 0,0 0,0 26197,7
2800 Інші поточні видатки 5,0 5,0 846,3 672,0 677,0
3000 Капітальні видатки 7450,0 7440,1 90562,2 40583,5 48023,6

6541020 «Наукова і організаційна діяльність Президії НАН  України»
Видатки - усього 62237,0 62202,0 9282,0 5047,3 67249,3
В тому числі:

2000 Поточні видатки 62237,0 62202,0 8919,0 4974,2 67176,2
2111 Заробітна плата 27495,4 27495,4 829,0 0,0 27495,4
2120 Нарахування на оплату праці 6106,5 6085,8 182,3 0,0 6085,8

2210 Предмети, матеріали,  
обладнання та інвентар

444,6 444,6 1330,8 1247,8 1692,4

2220 Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2230 Продукти харчування 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2240 Оплата послуг  

(крім комунальних)
1562,3 1562,3 3344,7 2078,7 3641,0

2250 Видатки на відрядження 170,0 159,1 87,7 14,5 173,6
2270 Оплата комунальних послуг  

та енергоносіїв
776,1 776,1 2354,5 1007,1 1783,2

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

1,8 1,8 0,0 0,0 1,8

2700 Соціальне забезпечення 25680,3 25676,9 0,0 0,0 25676,9
2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 790,0 626,1 626,1
3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 363,0 73,1 73,1

6541030 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки,  
виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка  
наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об’єктів,  

що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек»
Видатки - усього 1919847,9 1918941,9 837207,1 627246,9 2546188,8
В тому числі:

2000 Поточні видатки 1912397,9 1911501,8 748138,6 587470,7 2498972,5
2280 Дослідження і розробки, окремі 

заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

1912397,9 1911501,8 748138,6 587470,7 2498972,5

3000 Капітальні видатки 7450,0 7440,1 89068,5 39776,2 47216,3

6541080 «Підготовка кадрів з пріоритетних напрямків науки вищими навчальними  
закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації»

Видатки - усього 2828,2 2153,5 46,7 46,3 2199,8
В тому числі:

2000 Поточні видатки 2828,2 2153,5 46,7 46,3 2199,8
2280 Дослідження і розробки, окремі 

заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

2828,2 2153,5 46,7 46,3 2199,8

3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6541100 «Медичне обслуговування працівників НАН України»

Видатки - усього 39626,4 39317,7 2244,6 1851,5 41169,2
В тому числі:

2000 Поточні видатки 39626,4 39317,7 1386,6 1289,2 40606,9
2111 Заробітна плата 24326,1 24177,6 465,6 447,3 24624,9
2120 Нарахування на оплату  

праці
5633,3 5540,3 106,4 102,4 5642,7

2210 Предмети, матеріали,  
обладнання та інвентар

119,2 119,2 349,6 314,2 433,4

2220 Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали

1577,8 1577,8 163,2 161,5 1739,3

2230 Продукти харчування 756,8 756,6 0,0 0,0 756,6
2240 Оплата послуг   

(крім комунальних)
1435,7 1434,7 5,8 5,8 1440,5

2250 Видатки на відрядження 6,0 2,8 0,0 0,0 2,8
2270 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв
5217,5 5158,9 206,6 188,7 5347,6

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

24,0 24,0 38,3 28,0 52,0

2700 Соціальне забезпечення 525,0 520,8 0,0 0,0 520,8
2800 Інші поточні видатки 5,0 5,0 51,1 41,3 46,3
3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 858,0 562,3 562,3

6541140 «Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт  
ІПБ АЕС НАН України»

Видатки - усього 29615,2 29606,6 7554,5 6054,0 35660,6
В тому числі:

2000 Поточні видатки 29615,2 29606,6 7286,7 5887,0 35493,6
2280 Дослідження і розробки, окремі 

заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм

29615,2 29606,6 7286,7 5887,0 35493,6

3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 267,8 167,0 167,0
6541200 «Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових   

кадрів НАН України»
Видатки - усього 6490,8 6487,7 421,5 388,3 6876,0
В тому числі:

2000 Поточні видатки 6490,8 6487,7 416,6 383,4 6871,1
2111 Заробітна плата 5199,1 5199,0 220,0 199,3 5398,3
2120 Нарахування на оплату  

праці
1150,7 1150,7 55,5 54,1 1204,8

2210 Предмети, матеріали,  
обладнання та інвентар

52,5 52,5 29,5 28,5 81,0

2240 Оплата послуг  
(крім комунальних)

58,0 56,8 48,4 43,4 100,2

2250 Видатки на відрядження 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2270 Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв
30,5 28,7 58,0 53,5 82,2

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2800 Інші поточні видатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3000 Капітальні видатки 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9

В провадженні Коростишівського районного суду Житомирської області перебуває цивільна справа 
№611/2706/12 за позовом заступника прокурора Житомирської області в інтересах держави в особі Жи-
томирської обласної державної адміністрації, Державної інспекції сільського господарства в Житомирській 
області до Коростишівської районної державної адміністрації, Пеліховської О. М., Левченка B. C., Чех А. Ю., 
Медвідя В. О., Єжель Н. К., Полякова В. В., Василевської О. А., Заремба В. Е., Матющенко М. В., Іванюти C. O., 
Стасюка К. В., Нікітіна М. О., Галінського О. І., Федорова А. Ю., Токарева О. О., Акінфієва О. С., Савченка О. І., 
про визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки, зобов’язання поверну-
ти земельні ділянки до земель запасу Квітневої сільської ради, знесення самочинно збудованих споруд.

Судовий розгляд справи відкладено на 27.03.2017 року о 14 год. 00 хв. у Коростишівському районному 
суді за адресою: м. Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 52, суддя Щербаченко І. В., тел. 5-09-71.

В судове засідання викликаються відповідачі: Пеліховська Олександра Миколаївна, вул. А. Ахматової,  
14-б, кв. 199, м. Київ; Левченко В’ячеслав Станіславович, вул. Срібнокільська, 8, кв. 56, м. Київ; Чех Анна 
Юріївна, вул. В. Висоцького, 2, кв. 282, м. Дніпропетровськ; Медвідь Валентин Олександрович, вул. Ярос-
лавів Вал, 21-а, кв. 10, м. Київ; Єжель Наталія Климентівна, вул. Боткіна, 4, кв. 27, м. Київ; Поляков Владис-
лав Вікторович, вул. Гоголівська, 2, кв. 8, м. Київ; Стасюк Костянтин Володимирович, вул. О. Шмідта, 26-б,  
кв. 84, м. Київ; Нікітін Микола Олексійович, вул. Куликове Поле, 3, кв. 23, м. Севастополь; Галінський Олександр 
Іуліанович, вул. М. Говорова, 3-а, кв. 50, м. Одеса; Федоров Андрій Юрійович, вул. Тимошенка, 13, кв. 304,  
м. Київ; Токарев Олег Олександрович, вул. Наб. Корчуватська, 90, кв. 28, м. Київ; Акінфієв Олег Станісла-
вович, вул. Василенка, 17-а, кв. 53, м. Київ; Савченко Олександр Ілліч, вул. О.Гончара, 74-а, кв. 4, м. Київ.

Явка відповідачів до суду обов’язкова. В разі неявки відповідачів у судове засідання справа буде розгля-
нута в їхню відсутність.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ, вул. 
Полковника Шутова, 1, каб. 21) викликає на 20.03.2017 на 
12 год. 00 хв. Перебийніс Ігоря Павловича, як відповідача у 
цивільній справі №760/1438/16-ц (№2/760/294/17)  у спра-
ві за позовом Свашенка Валерія Івановича до Перебийніс 
Ігоря Павловича, третя особа: приватний нотаріус Київ-
ського міського нотаріального округу Литвиненко Ольга 
Миколаївна, третя особа: ПН КМНО Гаврилова Ольга Васи-
лівна, третя особа: Долгополова Тетяна Валентинівна про 
визнання недійсним договору купівлі-продажу та витребу-
вання майна із чужого незаконного володіння.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності 
відповідача та третьої особи.

Суддя Коробенко С. В.

Ковпаківський районний суд м. Сум викликає в 
судове засідання Боковня Максима Миколайови-
ча (останнє місце проживання: м. Суми, вул. Мета-
лургів, буд. 32-б, кв. 166) як відповідача у цивільній 
справі за позовом Боковня Миколи Борисовича до 
Боковня Максима Миколайовича, третя особа: Дер-
жавна міграційна служба України ДМС у Сумській 
області про виселення з квартири. Явка обов’язкова.

Про причину неявки необхідно повідомити суд. 
Засідання відбудеться 22 березня 2017 року о 10-00 
год. за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, 
зал судових засідань №21.

Суддя Г. Ю. Корольова

Дніпровcький районний суд міста Києва викликає Вас 
Охота Яніна Валеріївна як обвинувачену на 12 год. 30 хв. 
20.03.2017 року у справі за обвинуваченням Охоти Яніни 
Валеріївни, 16.07.1983 року народження, у вчиненні кри-
мінального правопорушення (злочину), передбаченого  
ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону України  
№ 1183-VII від 08.04.2014 «Про внесення змін до Кри-
мінального кодексу України») за адресою: м. Київ, вул. 
О.Кошиця, 5, каб. 102.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошен-
ня вважається належним повідомленням, а кримінальне 
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя Курило А. В.

 Повістка про виклик 
Підозрюваний Губарєв Павло Юрійович, 

10.03.1983 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 
135, 297-5 КПК України викликається о 10 год. 00 хв. 
20 березня 2017 року до старшого слідчого в ОВС 
ГСУ СБ України Романченка А. О. у каб. 311 за адре-
сою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33 (тел. 044-
255-84-88) для ознайомлення з матеріалами кримі-
нального провадження № 22014000000000181 від 
03.06.2014 за ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 
ст. 28 ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Повістка про виклик до суду обвинуваченого 
Кваснюка Єгора Григоровича, 17.02.1975 р.н., адреса реєстрації та останнього місця проживання: м.Одеса, 

вул. Армійська, 15, кв.81, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України для участі в судовому засіданні з роз-
гляду кримінального провадження в порядку спеціального судового провадження стосовно Кваснюка Є. Г., 
обвинуваченого у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.109 КК України, яке відбудеться 22 березня 2017 
року о 15 годині, за адресою: м.Одеса, вул. Балківська, 33, Приморський районний суд м.Одеси,  зал судо-
вих засідань №229. Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно  зі статтею 138 КПК України. 
Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідання в порядку спеціального 
судового провадження 

Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, 20.07.1970 року народження, зареєстрований за адресою: 
м. Одеса, пров. Економічний, 3, кв. 54, та обвинувачений Культа Станіслав Олегович, 27.01.1989 року на-
родження, зареєстрований за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, 1, корпус В, кв. 32, відповід-
но до вимог 297-5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, яке відбудеться 20 березня 2017 ро-
ку о 15 годині 00 хвилин, 22 березня 2017 року о 14 годині 00 хвилин в залі судових засідань № 130 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засі-
данні як обвинувачених.
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оголошення

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

Номер лота: Q81217b1700

Короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення  
виконання зобов’язань

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціо-
ну)/ електронного аукціону: http://www.prozorro.sale

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону: 31.03.2017 р.

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронно-
го аукціону:

Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону)/ електронного 
аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті http://www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота: http://torgi.fg.gov.ua:80/126061

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Губіну Артему Костянтиновичу, 16.06.1981 року народження, який зареєстрований за адресою: Донецька 
область, Амвросіївський район, сел. Металіст, вул. Лермонтова, 6,  на підставі  ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необ-
хідно з’явитися «20» березня 2017 року до каб. № 308 слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області, до слід-
чого Сокола В. А., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська,  буд. 77, для ознайомлення із матеріала-
ми кримінального провадження, вручення Вам обвинувального акта та реєстру матеріалів у кримінальному провадженні  
№ 22016050000000284, за ч. 1 ст. 258-3 України у порядку ст. 290 КПК України при здійсненні спеціального досудового роз-
слідування.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться цивільна справа за позовом 
Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Всеукраїнський 
акціонерний банк» Славкіної Марини Анатоліївни до Ко-
лодія Сергія Олександровича, Зарнікової Наталії Сергіїв-
ни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, у рахунок погашення заборгованості за кредитним 
договором звернення стягнення на предмет іпотеки. Суд 
викликає як відповідача по вказаній справі Колодія Сер-
гія Олександровича, останнє відоме місце проживання та 
реєстрації: Київська область, м. Бровари, вул. Королен-
ка, буд. 59, кв. 21.

Розгляд справи відбудеться о 14 год. 30 хв. 23 берез-
ня 2017 року в залі суду за адресою: м. Бровари, вул. 
Грушевського, буд. 2, каб. 213. У випадку неявки відпові-
дачів справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Г. О. Білик

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд 
апеляційної скарги ТОВ «ОТП Факторинг Україна» на 
заочне рішення Печерського районного суду м. Киє-
ва від 04.10.2016 в справі за позовом ТОВ «ОТП Фак-
торинг Україна» до Бомбушкар Н. М., яка діє від сво-
го імені та в інтересах малолітньої Бомбушкар Р. І., 
треті особи: Головне управління Державної міграцій-
ної служби, Печерська районна в м. Києві державна 
адміністрація як Орган опіки та піклування, Бомбуш-
кар І. С. про звернення стягнення на предмет іпоте-
ки, виселення та зняття з реєстраційного обліку, від-
будеться в приміщенні Апеляційного суду м. Києва 
(вул. Солом’янська, 2-а) 6 квітня 2017 року о 09 го-
дині 30 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт, або інший 
документ, який посвідчує особу.

Суддя В. В. Саліхов

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39-а) розглядає цивільну справу  
№ 227/532/17 ПАТ КБ «Приватбанк» до Аржанової 
Валентини Петрівни про стягнення заборгованості за 
договором.

Відповідачка, Аржанова Валентина Петрівна, 
02.03.1949 р.н., викликається на 21 березня 2017 ро-
ку на 09.00 год. до Добропільського міськрайонного 
суду, каб. № 3, для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується подати письмові по-
яснення по суті позову та за наявністю заперечення 
проти позову та докази. У випадку неприбуття, по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Святошинський районний суд м. Києва викликає по-
зивача за первісним та відповідача за зустрічним позо-
вом Слабошевську Ольгу Миколаївну, останнє відоме 
місце проживання: м. Київ, вул. Бахмацька, 10, кв. 209 
для участі в цивільній справі за позовом Слабошевської 
Ольги Миколаївни до Слабошевського Володимира Ві-
кторовича, Черніцької Анни Володимирівни про усунен-
ня перешкод у користуванні квартирою та вселення та за 
зустрічним позовом Слабошевського Володимира Вікто-
ровича до Слабошевської Ольги Миколаївни про визнан-
ня особи такою, що втратила право користування жилим 
приміщенням.

Судове засідання відбудеться 19.04.2017 року о 15 
год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал 
№ 6, суддя Войтенко Ю. В.

У разі неявки до суду без поважних причин або у ра-
зі неповідомлення про причини неявки, справа буде роз-
глядатись за її відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/157/17 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Лу-
говського Сергія Олександровича про стягнення за-
боргованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 11.04.2017 року о 
10.00 год. (резервна дата на 14.04.2017 року о 10.00 
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт 
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Луговський Сергій Олек-
сандрович, адреса:

Луганська область, Лутугинський район, с. Успен-
ка, вул. Чкалова, буд. 21.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Нововоронцовський районний суд Херсонської області 
викликає Онишкевича Юрія Миколайовича, 14.05.1963 року 
народження, Онішкевич Стефанію Іванівну, 10.12.1954 року 
народження, Демчишину Василину Федорівну, 26.02.1928 
року народження, Острижнюка Віталія Володимирови-
ча, 21.09.1976 року народження, та Юст Марину Юріїв-
ну, 27.07.1987 року народження, як відповідачів по цивіль-
ній справі за позовом представника позивача Бурлая Дми-
тра Валерійовича, в інтересах позивача: Киянської Юлії Во-
лодимирівни до Онишкевича Юрія Миколайовича, Онішке-
вич Стефанії Іванівни, Демчишиної Василини Федорівни, 
Острижнюка Віталія Володимировича, Юст Марини Юріївни 
про визнання особи такою, що втратила право користуван-
ня житловим приміщенням та зняття з реєстраційного облі-
ку, призначену на 13 год. 30 хв. 21 березня 2017 року в зал 
суду за адресою: вул. Тітова, 2-А, смт Нововоронцовка Хер-
сонської області.

В разі неявки справа буде розглядатися за їхньої відсут-
ності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. В. Гончаренко

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає як відповідачів Єфременка Олександра 
Геннадійовича, Єфременко Світлану Вікторівну для 
участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії Луганського 
обласного управління AT «Ощадбанк» про стягнення 
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 21 березня 2017 року о 15.00 годині, у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та міс-
це слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Троїцький районний суд Луганської області викликає як 
відповідачів у судове засідання Путиля Світлану Миколаївну 
у цивільній справі № 433/139/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства «Укрсоцбанк» до Путиля Світлани Ми-
колаївни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Судове засідання відбудеться 22 березня 2017 року о 
14.00 годині в приміщенні Троїцького районного суду Луган-
ської області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїць-
ке, Луганської області;

Убейко Віталія Олександровича у цивільній  справі  
№ 433/145/17 за позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Укрсоцбанк» до Убейко Віталія Олександровича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.  Судо-
ве засідання відбудеться 22 березня 2017 року о 14.30 го-
дині в приміщенні Троїцького районного суду Луганської об-
ласті за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, смт Троїцьке, Луган-
ської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповіда-
чів: Вишневського Юрія Анатолійовича, останнє місце реє-
страції якого: м. Київ, вул. Срібнокільська, 1, кв. 634, Бахті-
ярову Дану Олегівну, останнє місце реєстрації якої: м. Київ, 
пр-т Героїв Сталінграду, 9, кв. 43, в судове засідання, яке від-
будеться 19.04.2017 року о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Ки-
їв, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому розгля-
ді цивільної справи за позовом ТОВ «Карпатські мінеральні 
води» до Головного редактора/засновника газети «Столиця. 
Здоровье и спорт» Вишневського Юрія Анатолійовича, Го-
ловного редактора/засновника газети «Столиця. Здоровье и 
спорт» Бахтіярової Дани Олегівни, Інституту колоїдної хімії 
та хімії води ім. А.В. Думанського про спростування недосто-
вірної інформації.

При собі мати паспорт. З опублікуванням оголошення про 
виклик відповідач вважається повідомлений про день, час та 
місце розгляду справи і в разі неявки його до суду, справа 
може бути розглянута за його відсутності. Відповідач у ви-
падку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити 
суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Новоград-Волинський міськрайонний суд Жито-
мирської області викликає Потурай Неллю Володи-
мирівну, яка проживала за адресою: вул. Соборнос-
ті, 48, кв. 3 в м. Новоград-Волинський, Житомирська 
область, як відповідача, по цивільній справі за позо-
вом ПАТ «Банк Форум» до Потурай Неллі Володими-
рівни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Судові засідання відбудуться 05.04.2017 року об 
11 год. 30 хв., 27.04.2017 року о 10 год. 00 хв. в залі 
судових засідань №7 в приміщенні Новоград-Волин-
ського міськрайонного суду Житомирської області, 
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волин-
ський, вул. І. Франка, 31.

У випадку неявки відповідача у судове засідання 
справу буде розглянуто за її відсутності з постанов-
ленням заочного рішення.

Суддя А. В. Помогаєв

Оголошення щодо продажу активів (майна) ПАТ «ВБР»

Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає відповідачку Ярову 
Юлію Сергіївну, 16.06.1984 р.н., яка заре-
єстрована за адресою: м. Луганськ, квар-
тал Молодіжний, буд. 24, кв. 18, мешкає: 
вул. Коцюбинського, 16, м. Золоте-1 Лу-
ганської області, у судове засідання по 
цивільній справі № 423/3407/16-ц за по-
зовом Сичова А.О. до Ярової Ю.С. про 
зменшення розміру аліментів, що відбу-
деться 24 березня 2017 року о 08 год. 00 
хв. у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Попасна, вул. Суворова, 
6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає відповідачку Бі-
локобильську Наталію Сергіївну, яка за-
реєстрована та мешкає за адресою: Лу-
ганська область, м. Попасна, вул. Миру, 
149/78, у судове засідання по цивільній 
справі № 423/619/17-ц за позовом Десят-
ниченка Бориса Васильовича про визнан-
ня особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням, що 
відбудеться 21 березня 2017 року о 15 
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6, каб. №4 (2 поверх).

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

Суддя В. А. Закопайло

Попаснянський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідачів: Бушину Катерину 
Василівну, яка зареєстрована за адресою: Лу-
ганська область, м. Попасна, вул. Матросова, 
37, Гончаренка Івана Вікторовича, який зареє-
стрований за адресою: Луганська область, По-
паснянський р-н, смт Комишуваха, вул. Садо-
ва, 117, у судове засідання по цивільній справі 
№ 423/616/17-ц за позовом Ради опіки та піклу-
вання Попаснянської РДА в інтересах малоліт-
ніх дітей Бушиної О.Т., Бушина Є.І. про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів, 
що відбудеться 20 березня 2017 року о 15 год. 
00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська 
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. №4 
(2 поверх).

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

Суддя В. А. Закопайло

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача в судове за-
сідання Степанова Володимира Олексан-
дровича у цивільній справі №433/48/17 за 
позовом Публічного акціонерного товари-
ства «Укрсоцбанк» до Степанова Володи-
мира Олександровича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 24 берез-
ня 2017 року о 14.30 годині в приміщен-
ні Троїцького районного суду Луганської 
області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, 
смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської 
області викликає як відповідача в судо-
ве засідання Сало Олега Олександровича 
у цивільній справі №433/142/17 за позо-
вом Сало Тетяни Володимирівни до Са-
ло Олега Олександровича про розірван-
ня шлюбу.

Судове засідання відбудеться 23 берез-
ня 2017 року о 09.30 годині в приміщен-
ні Троїцького районного суду Луганської 
області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, 
смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.
Троїцький районний суд Луганської об-

ласті викликає як відповідача в судове за-
сідання Луганську міську раду в цивільній 
справі №433/242/17 за позовом Зоз Тетя-
ни Олексіївни до Луганської міської ради 
про визначення додаткового строку для 
подання заяви про прийняття спадщини.

Судове засідання відбудеться 22 берез-
ня 2017 року о 10.00 годині в приміщен-
ні Троїцького районного суду Луганської 
області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, 
смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідачку в судо-
ве засідання Сомову Олену Михайлівну 
в цивільній справі №433/130/17 за позо-
вом Сомова Станіслава Олександровича 
до Сомової Олени Михайлівни про розі-
рвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21 берез-
ня 2017 року об 11.00 годині в приміщен-
ні Троїцького районного суду Луганської 
області за адресою: вул. 1-го Травня, 5-а, 
смт Троїцьке Луганської області.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Новоайдарський районний суд викликає Ба-
лашова Вячеслава Миколайовича, який прожи-
ває за адресою: Луганська область, Новоайдар-
ський район, с. Райгородка, вул. Зарічна, буд. 3, 
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. По-
бєдоносна, буд. 13, кв. 56, як відповідача в судо-
ве засідання з цивільної справи № 419/572/17-ц 
за позовом Балашової Вікторії Володимирівни до 
Балашова Вячеслава Миколайовича про надан-
ня дозволу на тимчасовий виїзд дитини за межі 
України без згоди батька, третя особа: Служба 
у справах дітей Новоайдарської РДА, що відбу-
деться 20 березня 2017 року о 09.30 годині в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт 
Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Біловодський районний суд Луган-
ської області викликає як відповідача по 
справі Ткаченко Олександра Олексійови-
ча, 06.03.1965 року народження (вул. Ка-
лініна, 77, м. Свердловськ, Луганської об-
ласті) в судове засідання з цивільної спра-
ви № 408/662/17 (2/408/535/17) за позо-
вом Ткаченко Катерини Василівни до Тка-
ченко Олександра Олексійовича про розі-
рвання шлюбу, що відбудеться 21 берез-
ня 2017 року о 08.00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки відповідача Ткаченко 
Олександра Олексійовича на вказане за-
сідання суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя М. С. Рукас

Сєвєродонецький міський суд Луган-
ської області повідомляє Трачук Андрія 
Павловича, мешканця міста Кадіївка (Ста-
ханов), Луганської області про те, що 20 
лютого 2017 року ухвалено заочне рішен-
ня по цивільній справі № 428/10532/16-ц 
за позовом Трачук Марії Ігорівни до Тра-
чук Андрія Павловича про позбавлен-
ня батьківських прав, третя особа: Служ-
ба у справах дітей Вознесенської район-
ної державної адміністрації Миколаївської 
області, яким позовні вимоги задоволені 
повністю.

Суддя Д. Б. Баронін

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як від-
повідача Кожемякіна Олександра Анатолійовича у судове засідання з 
розгляду цивільної справи за позовом Науменко Ксенії Анатоліївни про 
стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей, яке відбудеться 
21.03.2017 року о 08 годині 45 хвилин у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У 
разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без 
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Д.Б. Баронін

«Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як від-
повідачку Мірошниченко Ірину Володимирівну, 04.08.1981 р.н. (Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 68-А, кв. 9) у судо-
ве засідання з розгляду цивільної справи за позовом Мірошниченка Іго-
ря Васильовича до Мірошниченко Ірини Володимирівни про розірван-
ня шлюбу, яке відбудеться 24.03.2017 року о 14 годині 30 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд 
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Т. С. Журавель

Новоайдарський районний суд викликає Соколова Олександра Вікто-
ровича, який проживає за адресою: м. Луганськ, вул. 4-а Слов’янська, 
буд. 19-а, як відповідача в судове засідання з цивільної справи  
№ 419/2975/16-ц за позовом Соколової Катерини Олександрівни до Со-
колова Олександра Вікторовича про розірвання шлюбу, що відбудеться 
24 березня 2017 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Новоайдар, вул. Миру, 38.

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

Суддя О. М. Іванова

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідачів Ми-
рошниченко Людмилу Вікторівну, Чеботарьова Віктора Олександровича для участі 
в цивільній справі за позовом Департамента Соціального захисту населення Сум-
ської області державної адміністрації про витребування автомобіля із незаконного 
володіння, яке відбудеться 20 березня 2017 року о 09.00 годині, у приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вважаються повідо-
мленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове засідан-
ня боржника по справі за заявою ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» про вида-
чу дублікату судового наказу, яке відбудеться 23.03.2017 року о 09.00 год.:

Лясоцького Леоніда Анатолійовича, 1959 р.н., останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Довжанськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.
У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на підставі Глави 8 

ЦПК України.
Суддя Г. В. Булгакова

Апеляційний суд Хмельницької області повідомляє Родіна Сергія Геннадійови-
ча, 27 листопада 1980 року народження та Окарського Дениса Олександровича 24 
лютого 1974 року народження про те, що 27 березня 2017 року об 11 год. 00 хв. 
в залі засідань Апеляційного суду Хмельницької області (м. Хмельницький, май-
дан Незалежності, 1) буде слухатись справа за апеляційною скаргою АТ «Банк 
«Фінанси та кредит» на рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельниць-
кої області від 26 травня 2010 року у справі за позовом АТ «Банк «Фінанси та кре-
дит» до Родіної Олени Анатоліївни, Родіна Сергія Геннадійовича, Окарського Де-
ниса Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором, до-
говорами поруки.

Суддя І. В. П’єнта
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Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 31.03.2017 р. о 09.30 год. в приміщен-
ні суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковсько-
го, 6/29, каб. № 410 відбудеться слухання цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Тарана 
Олександра Івановича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Тарана Олександра Іванови-
ча з’явитися до суду на вказані дату і час. У випад-
ку неявки відповідача справу буде розглянуто у йо-
го відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 24.03.2017 р. о 10.45 год. в приміщен-
ні суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковсько-
го, 6/29, каб. № 410 відбудеться слухання цивільної 
справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Возьно-
го Івана Васильовича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Возьного Івана Васильови-
ча з’явитися до суду на вказані дату і час. У випад-
ку неявки відповідача справу буде розглянуто у йо-
го відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 24.03.2017 р. о 10.15 год. в приміщен-
ні суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковсько-
го, 6/29, каб. № 410 відбудеться слухання цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Рожко-
ван Михайла Володимировича про стягнення забор-
гованості.

Просимо відповідача Рожкован Михайла Володи-
мировича з’явитися до суду на вказані дату і час. У 
випадку неявки відповідача справу буде розглянуто 
у його відсутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Яценко Олену Вікторівну, як співвід-
повідача у цивільній справі за позовом КС «УКРАЇН-
СЬКА ПРОВІДНА» про стягнення заборгованості за 
договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 20.04.2017 року о 
14.30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за її відсутністю. Суд роз’яснює відпові-
дачу обов’язок повідомлення про причини неявки.

Суддя Г.М. Лебідь-Гавенко

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської 
області викликає відповідачку Нєдєлєву Віру Олексіївну 
(останнє відоме суду місце проживання: вул. Леніна, 7, кв. 3, 
с. Циблі, Переяслав-Хмельницький район, Київська область) 
у судове засідання по цивільній справі за КП КОР «Переяс-
лав-Хмельницьктепломережа» про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 24 березня 2017 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні Переяслав-Хмельницького місь-
крайонного суду Київської області за адресою: Київська об-
ласть, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмель-
ницького, 65.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справу буде 
розглянуто за її відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Я.І. Керекеза

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розгля-
дає цивільну справу № 2/243/605/2017 за позовом Кредитної 
спілки «Залогове Агенство» до Одінцова Павла Олександро-
вича про стягнення боргу за договором кредиту. Відповідач 
Одінцов Павло Олександрович, останнє відоме місце меш-
кання якого: м. Горлівка, вулиця Безсонова буд. 37, кв. 219 
викликається до суду на 04 квітня 2017 року на 08 год. 30 хв. 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен 
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутністю.

Суддя М.О. Гусинський

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд Київської 
області викликає відповідачку Мельник Тетяну Іванівну 
(останнє відоме суду місце проживання: вул. Леніна, 5, кв. 4, 
с. Циблі, Переяслав-Хмельницький район, Київська область) 
у судове засідання по цивільній справі за КП КОР «Переяс-
лав-Хмельницьктепломережа» про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 24 березня 2017 року о 09 
год. 30 хв. у приміщенні Переяслав-Хмельницького місь-
крайонного суду Київської області за адресою: Київська об-
ласть, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмель-
ницького, 65.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справу буде 
розглянуто за її відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Я.І. Керекеза

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідачку по 
справі № 409/155/17 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» 
до Луговської Ольги Антонівни.

Судове засідання відбудеться 10.04.2017 року об 
11.00 год. в залі суду за адресою: Луганська область, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка 2.

Викликається відповідачка Луговська Ольга Анто-
нівна, адреса реєстрації: Луганська область, м. Луту-
гіне, вул. Гагаріна, буд. 18, кв. 54.

У випадку неявки відповідачки справу буде роз-
глянуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B.C.

Втрачене Свідоцтво про право власності  

ПВ №003985; Свідоцтво про право власності  

ПВ №003984, а також Свідоцтва про право  

плавання під державним прапором України  

КВ №002145 та КВ № 002144 понтонів  

«ПРП-52М-С секція № 1» і «ПРП-52М-С  

секція № 2», які належать ТОВ «Ньюенерджі»  

на праві власності, 
вважати недійсними.

Тарутинський районний суд Одеської області по-
відомляє Гуменюка Анатолія Євгенійовича як відпо-
відача, що судове засідання по цивільній справі за 
позовом Гуменюк Тетяни Олексіївни до Гуменюка 
Анатолія Євгенійовича про розірвання шлюбу, від-
будеться в приміщенні суду (Одеська область, Тару-
тинський район, смт Тарутине, вул. Красна, 235, каб. 
№ 2) під головуванням судді Кравченко П. А. 6 квітня 
2017 року р. о 12 год. 00 хв.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у вашу відсутність у заочному порядку.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Ма-
тросова Олега Ігоровича, що 21 березня 2017 року о 
09.00 годині в приміщенні Мелітопольського міськра-
йонного суду Запорізької області за адресою: Запорізька 
область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися 
цивільна справа за позовом Сєрєнко Т.М. до Матросова 
О.І. про розірвання шлюбу, суддя Ніколова І. С.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач 
по справі Матросов О.І. вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи і у випадку неявки справа 
підлягає розгляду за його відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розгля-
дає цивільну справу № 2/243/885/2017 за позовом ПАТ «Дер-
жавний ощадний банк України» до Котляр Наталії Євгеніївни 
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідачка у справі: Котляр Наталія Євгеніївна, останнє відо-
ме місце мешкання якої: м. Горлівка Донецької області, смт 
Гольмівський, вул. Гагаріна, будинок 9, квартира 8, виклика-
ється до суду на 30 березня 2017 року о 13 годині 00 хвилин, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повин-
на повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде 
розглянута за її відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

В судове засідання викликається відповідач  

Кривошей Микола Володимирович, мешканець  

с. М. Самбір, вул. Куйбишева Конотопського райо-

ну Сумської області, для розгляду заяви Шевчук Лю-

бові Василівни до Кривошея Миколи Володимирови-

ча про збільшення розміру аліментів на 09 годину 30 

хвилин 20 березня 2017 року в Хустський районний 

суд (м. Хуст, вул. І.Франка, 18).

Суддя Савицький С. А.

Роменський міськрайонний суд Сумської області 
повідомляє Іванову Олену Павлівну, що 27 березня 
2017 року о 13 год. 15 хв. у приміщенні Роменського 
міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. 
Ромни Сумської області, бульвар Шевченка, 14, бу-
де слухатися в судовому засіданні цивільна справа 
за позовом Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «ОТП Факторинг Україна» до Іванової Олени Пав-
лівни про звернення стягнення на предмет іпотеки.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відачка Іванова Олена Павлівна вважається повідо-
мленою про час і місце розгляду справи і у випад-
ку неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Калмикова Юрія Юрійовича, як спів-
відповідача у цивільній справі за позовом Публічного 
акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргаз-
банк» до Калмикова Юрія Юрійовича про стягнення 
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 12 квітня 2017 року 
о 14 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Ва-
сильків, вул. Шевченка, 8, каб. 305.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює відпо-
відачу обов’язок повідомлення про причини неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає відповідача Войтенка Олександра Олек-
сандровича, 02.01.1979 р.н., у судове засідання, яке 
призначене на 16.00 годину 24.04.2017 року, для 
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Держав-
ний Ощадний банк України» в особі філії — Доне-
цьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Войтен-
ка Олександра Олександровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться 
за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Біль-
мацького району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

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

ПОВІСТКА  
про виклик підозрюваного Люкайтіса Д.В.  
у спеціальному досудовому розслідуванні 

Відповідно до вимог статей 133, 135 КПК України 
Вам (Люкайтісу Дмитру Володимировичу), як підо-
зрюваному, необхідно з’явитися 20 березня 2017 ро-
ку о 10 год. 00 хв., у кабінет № 425 слідчого відді-
лу Головного управління Служби безпеки України 
у місті Києві та Київській області за адресою: місто 
Київ, провулок Аскольдів, 3а, тел.: (044) 281-52-27, 
до слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві 
та Київській області Кувачова Д.В., для повідомлен-
ня Вам про підозру, допиту як підозрюваного, озна-
йомлення Вас з матеріалами кримінального прова-
дження № 22015101110000037 від 26.02.2015, у вчи-
ненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК України, 
у зв’язку із завершенням досудового розслідуван-
ня цього злочину, та одержання копій обвинуваль-
ного акта і долучених до нього документів у поряд-
ку, передбаченому статтями 290, 291, 293 КПК Украї-
ни. Наслідки неприбуття за викликом викладені в ст. 
139 КПК України. Поважні причини неприбуття на ви-
клик викладені в ст. 138 КПК України, про неможли-
вість з’явлення за викликом з поважних причин Ви 
зобов’язані повідомити заздалегідь.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідача по справі за 
позовом Гузар Вікторії Сергіївни про стягнення алі-
ментів, яке відбудеться 04.04.2017 року об 11.00:

— Гузар Костянтин Васильович, 1985 р.н., останнє 
відоме зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня) — Луганська обл., с. Чмирівка. Адреса суду: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30. 
У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої учас-
ті на підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Т. В. Кускова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Месечка Юрія Павловича (останнє відоме 
місце реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. 
Гагаріна, 95/81) по цивільній справі №428/8407/16-ц за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія «Європейська агенція з повернення боргів» м. Ки-
їв до Месечка Юрія Павловича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, стягнення судового збору, яке від-
будеться 19 квітня 2017 року о 16-00 год. у приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без вашої участі на підста-
ві ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться 
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 22 бе-
резня 2017 року о 08-30 годині буде проведено судове 
засідання у цивільній справі №310/885/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Борисенко Надії Вікторівни про 
стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Борисенко Надію Вікторівну як відпові-
дача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неяв-
ки відповідача в судове засідання судове засідання буде 
проведене за наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться 
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 22 бе-
резня 2017 року о 09-00 годині буде проведено судове 
засідання у цивільній справі №310/972/17 за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії — Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Гарелікової Тетяни Юріївни про 
стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Гарелікову Тетяну Юріївну як відповіда-
ча.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неяв-
ки відповідача в судове засідання судове засідання буде 
проведене за наявними матеріалами.

Суддя О. М. Вірченко

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове 
засідання Кавун Станіслава Олеговича для участі у роз-
гляді цивільної справи за апеляційною скаргою Публіч-
ного акціонерного товариства «Ідея Банк» на рішення 
Личаківського районного суду м. Львова від 25 жовтня 
2016 року у справі за позовом Публічного акціонерного 
товариства «Ідея Банк» до Кавуна Станіслава Олеговича, 
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на 
предмет застави.

Судове засідання відбудеться 28 березня 2016 року о 
09 год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської 
області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Павлишин О. Ф.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької 
області викликає у судове засідання Присяжнюка Андрія 
Юрійовича (останнє місце реєстрації: Вінницька область, 
м. Могилів-Подільський, вул. Київська, буд. 19, кв.53) 
для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Присяжнюка Андрія Юрійовича про стягнен-
ня заборгованості.

Судове засідання призначено на 28.03.2017 на 09 го-
дину 30 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського 
міськрайонного суду Вінницької області за адресою: Ві-
нницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачно-
го 1/30. Заяву розглядає суддя Жикевич Т.Б.

У разі неявки Присяжнюка А.Ю. в судове засідання по-
зовна заява буде розглянута за його відсутності.

Печерський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання як відповідача ТОВ «Консалтингова 
компанія Аркон», яка знаходиться за адресою: м. Ки-
їв, вул. Драгомирова, 10/10, кв. 15, по цивільній спра-
ві № 757/45629/16-ц за позовом Луцай Григорія Кі-
мовича до Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Консалтингова компанія «Аркон», Територіаль-
ного сервісного центру № 8046 Регіонального сервіс-
ного центру МВС в м. Києві про визнання недійсною 
довідки-рахунку, скасування реєстрації транспортно-
го засобу, зобов’язання вчинити дії, яке відкладено 
на 03 квітня 2017 року на 12.00 год. і відбудеться за 
адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42а, каб.14.

Пропонуємо подати всі раніше неподані докази.
Ви зобов’язані повідомити суд про причини неяв-

ки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання 

без поважних причин або неповідомлення суду про 
причини неявки, справу буде розглянуто у вашу від-
сутність на підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 
74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення про 
виклик відповідач вважається повідомленим про час 
та місце розгляду справи.

Суддя Т.В. Остапчук

Глобинський районний суд Полтавської області ви-
кликає Сгібнєва Миколу Олександровича (останнє відо-
ме місце реєстрації: Полтавська область, Глобинський 
район, село Петрашівка, вулиця Свободи, 69) як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційного 
банку «Приватбанк» до Сгібнєва Миколи Олександрови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Судове засідання відбудеться 20 березня 2017 ро-
ку об 11 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Пол-
тавська область, місто Глобине, вулиця Центральна, бу-
динок 183/23. У разі неявки, справу буде розглянуто за 
вашої відсутності.

Суддя А. О. Олефір

Бензюра Андрій Віталійович, 01.05.1991 року на-
родження, останнє відоме місце проживання: 24311, 
Вінницька область, Тростянецький район, с. Севери-
нівка, вул. Молодіжна, 30, повторно викликається до 
Тростянецького районного суду Вінницької області 
як відповідач по цивільній справі за позовом Лисен-
ка Вячеслава Юрійовича до Бензюри Андрія Віталійо-
вича. Судове засідання відбудеться 24 березня 2017 
року о 13.00 год. в приміщенні суду за адресою: Ві-
нницька область, Тростянецький район, смт Тростя-
нець, вул. Соборна, 21. У разі неявки відповідача до 
суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній 
даних чи доказів.

Суддя Волошин І. А.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Висоцького Миколу Миколайовича в су-
дове засідання для розгляду цивільної справи за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний 
банк «Правекс-Банк» до Висоцького Миколи Миколайо-
вича про стягнення заборгованості за договором креди-
ту.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 12.04.2017 р. 
о 13 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, 
буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А. П. Чернік

Куйбишевський районний суд Запорізької області 
викликає як відповідача Флорінську Наталю Олексі-
ївну, 13.02.1976 р.н. в судове засідання, яке призна-
чене на 16 год. 00 хв., 20.03.2017 року, для розгляду 
цивільної справи № 319/168/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління АТ «Ощадбанк» до Флорінської Наталі Олексі-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яке відбудеться за адресою: вул. Централь-
на 26а, смт Більмак, Більмацького району, Запорізь-
кої області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідача Похиднєва Сергія Микола-
йовича, 25.03.1971 р.н. в судове засідання, яке при-
значене на 17 год. 00 хв., 20.03.2017 року, для роз-
гляду цивільної справи № 319/170/17 за позовом 
Публічного акціонерного товариства «Державний 
ощадний банк України» в особі філії Донецьке об-
ласне управління АТ «Ощадбанк» до Похиднєва Сер-
гія Миколайовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: 
вул. Центральна 26а, смт Більмак, Більмацького ра-
йону, Запорізької області.

Суддя Валігурський Г. Ю.

Куйбишевський районний суд Запорізької облас-
ті викликає як відповідача Гудзь Олега Миколайови-
ча, 10.09.1964 р.н. в судове засідання, яке призна-
чене на 16 год. 30 хв. 20.03.2017 року, для розгляду 
цивільної справи № 319/169/17 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління АТ «Ощадбанк» до Гудзь Олега Миколайови-
ча про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться за адресою: вул. Централь-
на 26а, смт Більмак, Більмацького району, Запорізь-
кої області.

Суддя Валігурський Г. Ю.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 16 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська 0  +5 +3  +8 Черкаська 0  +5 +3  +8
Житомирська 0  +5 +3  +8 Кіровоградська 0  +5 +3  +8
Чернігівська 0  +5 +3  +8 Полтавська 0  +5 +3  +8
Сумська 0  +5 +3  +8 Дніпропетровська 0  +5 +3  +8
Закарпатська 0  +5 +7  +12 Одеська 0  +5 +7  +12
Рівненська 0  +5 +3  +8 Миколаївська 0  +5 +5  +10
Львівська 0  +5 +3  +8 Херсонська 0  +5 +6  +11
Івано-Франківська 0  +5 +3  +8 Запорізька 0  +5 +3  +8
Волинська 0  +5 +3  +8 Харківська 0  +5 +3  +8
Хмельницька 0  +5 +3  +8 Донецька 0  +5 +3  +8
Чернівецька 0  +5 +3  +8 Луганська 0  +5 +3  +8
Тернопільська 0  +5 +3  +8 Крим 0  +5 +5  +10
Вінницька 0  +5 +3  +8 Київ +2  +4 +5  +7

Укргiдрометцентр

  фОТОфАкТ

КРИЦЯ І ТЕПЛО. Учора  країна вперше відзначила  День 
українського добровольця. Саме 14 березня три роки тому 
кількасот добровольців, більшість з яких були активними учас-
никами Євромайдану, вирушили  на схід захищати Україну від 
окупантів. За цей час чимало змінилося й на передовій, і в долі 
самих добровольчих батальйонів. Про героїв, твердих як кри-
ця і не схильних до компромісів, написані книжки і зняте кіно. 
А днями з’явився ще один погляд на мужніх захисників: у Іва-
но-Франківську крафтова майстерня рукотворів «Теплі іграш-
ки»  презентувала нову серію тематичних мініатюр —  прототи-
пами іграшок стали справжні бійці-добровольці Української до-

бровольчої армії та медики «Госпітальєрів». Творець «Теплих 
іграшок» Богдан Савлюк розповів, що це четверта колекцій-
на серія мініатюр, яка складається із десяти іграшок. Тут є ка-
пелан, розвідниця Оленка, артилерист Самітник, комбат Чер-
вень, друг Гатило, Ярош з візиткою, жандарм, прототипом яко-
го є Василь Абрамів, та інші. Кожна мініатюра має свою істо-
рію. Створювали їх півроку.

«У нас часто бажають мирного неба над головою. Це серія 
українських титанів, які тримають наше небо. Вірю, що іграш-
ка підтримуватиме силу духу», —  висловив сподівання Бог-
дан Савлюк.

Острів у Запоріжжі 
найменували  Сагайдачним

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ТОЧКА НА КАРТІ. На 14-й сесії міськради острову, розташо-
ваному в межах Запоріжжя біля Дніпровського водосховища ви-
ще греблі «Дніпрогесу», присвоєно назву — острів імені Сагайдач-
ного.

Традиційно запорожці називали його іменем… Леніна. Та, згід-
но з листом Державного науково-виробничого підприємства 
«Картографія», інформація про таку назву острова відсутня. За 
даними Запорізького обласного краєзнавчого музею, у них не ви-
явлено жодного документа, який би підтверджував це  юридич-
но. Та позбутися навіть неофіційної прив’язки до вчорашнього ідо-
ла також корисно. 

Щастя в дитинстві 
багато не буває

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. «Щаслива родина — міцна Україна» — так нази-
валося свято в Сумській обласній філармонії,  нещодавно ор-
ганізоване для багатодітних родин, матерів і батьків, які вихо-
вують дітей з обмеженими можливостями, сімей воїнів, заги-
блих у зоні АТО. Вітаючи учасників урочистого дійства, голо-
ва Сумської ОДА Микола Клочко повідомив, що в області нині 
понад 4,5 тисячі багатодітних родин, у яких виховують 13 ти-
сяч хлопчиків і дівчаток. Понад 7 тисяч жінок удостоєні почес-
ного звання «Мати-героїня».

Усім їм — особлива увага влади, адже саме в дитинстві фор-
муються риси характеру майбутнього покоління, закладають-
ся підвалини   громадянської   позиції   будівничих незалежної  
України. Особливі слова вдячності — сім’ям учасників АТО, 
зокрема дітям героїв, для яких в області створюють усі умо-
ви для навчання, дозвілля, всебічного розвитку. Серед гос-
тей — Ганна Ширай з Конотопа, яка виховує 9 дітей, Наталія  
Шиленко і Тетяна Деревських з Білопільщини — матері від-
повідно 7 та 5 дітей, десятки інших сімей. Організатори свята  
підготували для дорослих і малечі розмаїту концертну про-
граму, виставку художньо-декоративних робіт, святковий обід  
і смачні подарунки.

Ольга БУЛКОВСЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

НЕПОДІЛЬНЕ. Вірян Воли-
ні просять долучитися до зве-
дення на Донецькій землі, у 
місті Волноваха, Української 
православної церкви Київ-
ського патріархату Всіх во-
линських святих. Митрополит 
Луцький і Волинський УПЦ 
КП Михаїл озвучив цю пропо-
зицію в перший день Велико-
го посту.

Архієрей закликав не бу-
ти байдужими до ініціативи та 
зробити свій посильний внесок 
у будівництво церкви й, вод-

ночас, у справу єдності Укра-
їни. Бо східна Волноваха ста-
ла партнером західного Луць-
ка два роки тому, коли в Укра-
їні вже тривала неоголошена 
війна з сусідом-агресором. А 
цій ініціативі передувала траге-
дія — розстріл російськими на-
йманцями у травні 2014-го на 
Донеччині волинських військо-
вих — службовців 51-ї окремої 
механізованої бригади. 

Як уточнив владика, храм 
на честь Всіх волинських свя-
тих на Донеччині — це й  ша-
на воїнам, які стали першими 
жертвами війни зі східним су-
сідом, і нагадування жителям 

Волновахи, що Україна в нас 
— одна держава, цілісна. «Це 
пам’ять про наших загиблих, 
спомин, що волиняни не сто-
ять осторонь. Ми хочемо по-
казати не лише дружбу на 
рівні зустрічі школярів, а все-
таки єдність. Не їдемо туди їх 
вчити, як жити, а шукаємо те, 
що нас об`єднує», – наголо-
сив священнослужитель.

Тож і Митрополит Луцький 
і Волинський Михаїл, і голо-
ва Волинської облдержадмі-
ністрації Володимир Гунчик 
закликали усіх долучитися до 
збору коштів і, власне, до бу-
дівництва церкви, нагадав-

ши, що добре діло можна ро-
бити за принципом «з миру по 
нитці».  Тим паче, що під храм 
уже виділена земельна ділян-
ка та готові усі необхідні доку-
менти для проведення робіт. 
У грудні 2016 року було освя-
чене місце під спорудження 
цього храму та встановлений 
хрест у пам`ять про полеглих 
під населеним пунктом волин-
ських воїнів. 

Отож, як наголосив влади-
ка, треба швидко реалізувати 
задумане, щоб залишити по 
собі на сході України згадку 
про полеглих у боях за вільну 
і єдину державу. 

Храм Всіх волинських святих постане на Донеччині

Роман КИРЕЙ,  
«Урядовий кур’єр»

КОД НАЦІЇ. Під час відзна-
чення роковин Тараса Шев-
ченка до Черкас привезли  уні-
кальний витвір — «Рушник на-
ціональної єдності». Його хра-
нителями нині є подружжя Та-
мари та Миколи Степаненків, 
які, власне, й провели цікаву 
презентацію унікального націо-
нального оберега, розповівши 
про його створення. Факти та 
цифри просто вражають.

Хранителі рушника з вдяч-
ністю згадують зокрема про те, 
що в реалізації цього проекту 
надзвичайно багато зробили 
черкащани. Душу туди вклала 
майстер народного мистецтва, 

заслужений художник Украї-
ни Олександра Теліженко. Са-
ме вона запропонувала компо-
зицію візерунків на основі нау-
кових праць етнографів. А май-
стерня Олександри Теліжен-
ко розробила макет вишивки 
рушника та здійснила обрис 
майбутньої вишивки на полот-
ні, за яким і працювали май-
стри зі всіх куточків України та 
обласних центрів, а також чо-
тирьох українських діаспор за-
кордоном. 

Полотно, на якому вишитий 
унікальний колективний ви-
твір, ще 55 років тому виткане 
власноруч з конопель селянкою  
з Хмельниччини Катериною  
Андрощук. Його й придба-
ли Степаненки для реалізації  

своєї ідеї. На різних етапах до 
роботи долучилися майстри 
різних національностей та різ-
ного віросповідання. Рушник 
також вишивали в Севастопо-
лі та Бахчисараї. Долучилася 
до процесу і діаспора з Москви. 
Загалом у творенні рушника 
взяли участь 1340 осіб. Серед 
них наймолодшим творцем бу-
ла 8-річна дівчинка, а найстар-
шою — 84-річна жінка.

Композиційно рукотворний 
символ єдності поділено на три 
частини. Перша уособлює ми-
нуле України. Там вигаптова-
но знаки Трипілля, а за ними — 
могутні символи Київської Русі. 
Далі — розкішне козацьке ба-
роко, серцевиною якого є шиш-
ка — символ, що прийшов у ко-

заччину з прадавніх часів. Два 
трикутники — це криниця. Два 
птахи — душі наших предків з 
гілками слави героїв-борців, які 
віддали своє життя за Україну. 
Трохи далі Берегині — жіночі 
фігури тримають у піднятих ру-
ках розшитий золотом Тризуб.

У другій частині рушника, 
присвяченій сучасній Україні, 
мовою шиття зображено дере-
во життя, на якому 27 квітів, від-
повідно до територіально-адмі-
ністративного складу України.

Перше вишивання «народної 
святині» відбулося ще 2007 ро-
ку в Запорізькій області на ост-
рові Хортиця. Усього ж колек-
тивних вишивань було 48, зо-
крема 6 — у діаспорах у Поль-
щі, США, Канаді та Молдові.

На Черкащині презентували унікальний рушник
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