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ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК:

У Туреччині розуміють 
наші проблеми 

ДОБРОСУСІДСТВО. Президент Петро Порошенко вчора 
розпочав дводенний офіційний візит до Турецької Республіки. 
По прибутті глава держави зустрівся із представниками укра-
їнської та кримськотатарської громад, які мешкають у цій краї-
ні. А також із Президентом Турецької Республіки Реджепом Та-
їпом Ердоганом у вузькому колі й узяв участь у П’ятому засі-
данні Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням 
президентів України й Туреччини. За результатами засідання 
підписано кілька українсько-турецьких двосторонніх докумен-
тів. Відбулася спільна прес-конференція глав держав, повідо-
мляє прес-служба глави держави. Зокрема, президенти пого-
дили заходи з активізації захисту кримських татар на окупова-
ному Росією півострові.

У програмі візиту — зустріч Петра Порошенка з головою ве-
ликих національних зборів (парламенту) Турецької Республіки 
Ісмаїлом Кахраманом, прем’єр-міністром Турецької Республіки 
Ахметом Давутоглу, представниками провідних турецьких ді-
лових кіл і з Вселенським патріархом Варфоломієм І.

ЦИФРА ДНЯ

41 млн м3 
становив минулого тижня 

середньодобовий обсяг відбору газу 
з підземних сховищ, за даними 

компанії «Укртрансгаз» 

«Надія Савченко 
сильніша за всю світову 

дипломатію. Увесь 
цивілізований світ не на 
словах, а на ділі повинен 

довести, що існують 
права людини і повага 

до особистості».

шевчеНкіАНА еНеРгоНезАлежНісТь

Вихід енциклопедії — 
виняткова 
за значущістю подія 
для розвитку науки 
про Кобзаря

Чому протягом чверті 
століття всупереч численним 
оптимістичним обіцянкам 
урядовців видобуток газу 
в Україні тупцює на місці

Прем’єр-міністр про консолідацію зусиль 
заради звільнення української льотчиці 
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кРеМлівськА БРАНкА. Світ занепокоєний перебігом процесу 
у провінційному російському суді

Літаки летять на брухт
сИТУАЦіЯ. Миколаївський аеропорт втрачає не тільки статус, а й майно

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Навколо КП «Міжнарод-
ний аеропорт «Микола-

їв» не вщухають пристрасті. 
Ще років 10—15 тому тут при-
землялися літаки перших осіб 
не лише нашої держави, звід-
си вирушали військові для ви-

конання миротворчих місій, 
можна було дістатися Києва й 
Туреччини. 

Невмілий менеджмент ке-
рівництва аеропорту та полі-
тичні спекуляції навколо нього 
довели КП до банкрутства, на-
рощування боргів, браку авіа-
перевезень і, врешті-решт, до 
знищення майна, яке нале-

жить аеропорту чи перебуває 
в оренді на території.

На тлі аеропортів сусідів, 
Одеси й Херсона, Миколаїв-
ський, хоч і міжнародного ста-
тусу, має жахливий вигляд. 
Одеський аеропорт здійснює 
36 регулярних рейсів Украї-
ною, Європою, іншими краї-
нами. Він уже навіть не справ-

ляється з обсягом перевезень. 
Херсон, де реконструювали лі-
товище, відправляє регулярні 
рейси до Стамбула й Києва.

У Миколаєві аеропорт пе-
ребуває в обласній комуналь-
ній власності, утім, власник 
досі не став дбайливим госпо-
дарем. Хіба що шукав шля-
хи, як позбавитися тягаря. На-

магалися знайти приватника 
чи інвестора, передати аеро-
порт до комунальної власнос-
ті Миколаєва або віддати йо-
го державі. Нічого не вийшло. 
Поки шукали виходи з кризо-
вого стану, комунікації 
аеро порту руйнувалися, 
майно розкрадали, рей-
сів немає.
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оголошення

Публічне акціонерне товариство «РА-
ДИКАЛ БАНК» (надалі - ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»)
повідомляє, що 18 лютого 2016 року виконавчою
дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб прийнято рішення про затвердження Реєстру
акцептованих вимог кредиторів ПАТ «РАДИКАЛ
БАНК» (рішення № 176 від 18.02.2016).

Починаючи з 19 лютого 2016 року кредитори мо-
жуть звернутись за отриманням інформації щодо ак-
цептування їх кредиторських вимог за адресою:
02002, м. Київ, вул. Ованеса Туманяна, буд. 15а.

Графік роботи ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» з клієнтами
наступний: понеділок-п’ятниця з 09.00 до 18.00.

Довідкова інформація за тел.: 38 (044) 406-59-29;
38 (044) 406-59-09.

Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «АТП КМБ-1 імені М. П. Загороднього» (код 
ЄДРПОУ 34663703, зареєстроване місцезнаходження:
01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5), яке визнано банкрутом
та щодо якого відкрито ліквідаційну процедуру відповідно
до Постанови Господарського суду м. Києва (01030, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 44 В) від 31.08.2010 року у справі
№44/644-б, арбітражний керуючий Петрова Олена Євгенівна
(01024, м. Київ, вул. Шовковична, 22, оф. 3, Свідоцтво Мі-
ністерства юстиції України від 06.03.2013 року №434) ого-
лошує конкурс з метою визначення організатора аукціону
для проведення аукціону з продажу належного ТОВ «АТП
КМБ-1» імені М. П. Загороднього» нерухомого майна, а
саме: комплексу нерухомості будівельно-виробничо-техніч-
ної бази загальною площею 1932,10 кв. м. розташованого
за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 27 а.

Заявки для участі у конкурсі приймаються протягом де-
сяти днів з моменту публікації оголошення за адресою:
01024, м. Київ, вул. Шовковична, 22, оф. 3, тел. +38 050676
90 49.

В провадженні Ренійського районного суду 
Одеської області знаходиться цивільна справа 
№ 510/1879/15-ц за позовом Пашнікової Ірини Оле-
гівни до Кметь Олександри Євгеніївни (третя oсоба
— Пашніков Євген Олегович) про визнання права
власності на нерухоме майно.

Розгляд справи призначено на 10 год. 45 хв.
16.03.2016 р. у Ренійському районному суді Одеської
області за адресою: Одеська область, м. Рені, вул.
Леніна, 122, суддя Дудник В. І., тел.:(04840)4-21-29;

Суд викликає як відповідача Кметь Олександру
Євгеніївну, остання відома адреса: Одеська область,
м. Рені, вул. Дзержинського, 93. Явка до суду є
обов’язковою. У разі неявки відповідача у судове за-
сідання справа буде розглянута без його участі.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/307/16-ц за позовом Державної іпотечної ус-
танови до Медянцева Сергія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за договором про іпотечний
кредит та інфляційних витрат.

Відповідач у справі Медянцев Сергій Вікторович,
останнє відоме місце проживання якого м. Макіївка
Донецької області, вул. Островського, буд. 35, кв. 24,
викликається до суду на 21 березня 2016 року о 08-
00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Роздільнянський районний суд Одеської області повідом-
ляє відповідача Бурдейн Сергія Леонідовича, 18.12.1967
року народження, що 04 квітня 2016 року о 12 годині 00 хви-
лин в залі судового засідання Роздільнянського районного
суду Одеської області за адресою: Одеська область, 
м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А, відбудеться
судове засідання по цивільній справі № 511/126/16-ц, про-
вадження № 2/511/195/16, за позовом Публічного Акціонер-
ного Товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» до
Бурдейн Сергія Леонідовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу
Бурдейн Сергію Леонідовичу подати пояснення, заперечення
та усі наявні у нього докази по справі особисто або через
представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути роз-
глянута за відсутністю відповідача Бурдейн Сергія Леонідо-
вича або його представника за наявними у справі доказами.

Суддя О. В. Іванова

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідача Белих В’ячеслава Олександровича, 15.08.1984
року народження, останнє місце реєстрації за адресою: вул.
Радянська, № 8, с. Олександрівка, Болградський район, Оде-
ська область, що 22.03.2016 року о 15:00 годині в залі су-
дового засідання № 4 Болградського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград,
вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться судове засідання по ци-
вільній справі № 497/341/16-ц за позовом Парасківа Миколи
Панасовича до Белих В’ячеслава Олександровича, третя
особа: Болградський районний сектор Головного управління
Державної міграційної служби України в Одеській області
про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням та зняття з реєстрації.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Белих
В. О. подати пояснення, заперечення та усі наявні у нього
докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Белих В. О. справа може
бути розглянута за відсутністю відповідача та його представ-
ника за наявними у справі доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/342/2016-к
стосовно Іванушкіна Сергія Сергійовича, 12.05.1965 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст.
109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійс-
нювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Іванушкін
Сергій Сергійович, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, смт Станиця Луганська, вул. Шевченка, б. 96.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Іванушкіна Сергія
Сергійовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 18
березня 2016 року о 09.30 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Половинки В. О., суддів Юрченко C. О., Гашинської О. А.

Суддя В. О. Половинка

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Троїцького районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 433/185/16-к
стосовно Грачова Сергія Вікторовича, 18.01.1965 року на-
родження, обвинуваченого у вчинені злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось
спеціальне досудове розслідування в порядку, передбаче-
ному ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Грачов С. В. за-
реєстрований та проживає за адресою: Луганська область,
м. Красний Луч, вул. Перекопська, буд. 37.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Троїцький
районний суд Луганської області викликає Грачова Сергія
Вікторовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться
14 березня 2016 року об 11.00 год. у залі судових засідань
Троїцького районного суду Луганської області за адресою:
смт Троїцьке, вул. 1 Травня, 5 а, Троїцького району Луган-
ської області.

Справа розглядається колегією суддів у складі головую-
чого судді Ляшенко М. А., суддів: Суського О. І., Бондаренка
Л. І.

Суддя Ляшенко М. А.

Слідчим управлінням ГУНП України в Запо-
різькій області викликається підозрюваний

Очеретько Ігор Валерійович, 09.08.1970 року
народження, якому необхідно терміново з’яви-

тися за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матро-
сова, буд. 29, для проведення процесуальних

дій у кримінальному провадженні 
№ 12014080000000197.

Втрачені паспорт громадянина України – 
Макаренка Анатолія Олександровича МЕ

088265, який був виданий Оболонським РУ ГУ
МВС України в м. Києві 16.04.2002 року та

ідентифікаційний код 1850214597, дата зане-
сення до Державного реєстру 

фізичних осіб була здійснена 11.07.1997 року,
вважати недійсними.

Втрачене посвідчення 

учасника бойових дій 

на ім’я Борисенко Михайло Віталійович, 

серія АА № 271601, видане 30.03.15 р., 

вважати недійсним.

Втрачені документи 

на човен «Казанка 5 мз», видані 

на Злидника Віталія Володимировича, 

вважати недійсними.

Бобер Діана Ігорівна, прошу зв’язатися 
з Вашою тіткою Бобер Іриною 

Миколаївною стосовно питання 
прописки за телефоном: 

068-506-68-69. Відгукніться, 
будь ласка, на це оголошення.

Повідомлення 
ТОВ «ТриМоб»

Повідомляємо, що ТОВ «ТриМоб» з 17.03.2016
вносить зміни до тарифів на міжнародні дзвінки
з мережі рухомого (мобільного) зв’язку ТОВ
«ТриМоб».

Із детальною інформацією про внесені зміни
можна ознайомитись в  місцях продажу послуг
ТОВ «ТриМоб» або на сайті www.3mob.ua.
Отримати інформацію можна також за телефо-
ном Контакт-центру 0-800-50-11-88.

Апеляційним судом Дніпропетровської області

викликається до суду:

- Савко Тетяна Миколаївна (останнє відоме

місце проживання: 77500, Івано-Франківська

обл., м. Долина, вул. Б. Хмельницького, буд. 19,

кв. 23) на 14 годину 10 хвилин 14.03.2016 р. для

участі у розгляді справи № 202/3452/14-ц по суті

за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Черненкова Л. А

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
(суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання відповідачів:

Цивільна справа № 185/1535/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Гасанова Гусейна Мірза Алі Огли про стягнення заборго-
ваності;

Цивільна справа № 185/1534/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Остапенка Олександра Івановича про стягнення заборго-
ваності;

Цивільна справа № 185/2015/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Кузнєцова Василя Івановича про стягнення заборгова-
ності;

Цивільна справа № 185/2168/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Карпічкової Ольги Іванівни про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судові засідання призначені на 14 березня 2016 року о 15.00 год.

за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407.
У разі неявки відповідача у судове засідання справа згідно з ви-

могами ЦПК України може бути розглянута за їх відсутності.

Сватівський районний суд
Луганської області викликає
представника Луганської мі-
ської ради як відповідача по ци-
вільній справі № 426/7053/15-ц
за позовом Катанова Богдана
Вадимовича до Луганської мі-
ської ради про визнання права
власності на нерухоме майно в
порядку спадкування в судове
засідання, яке відбудеться 15
березня 2016 року о 14.00 год.
в приміщенні суду за адресою:
Луганська обл., м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане су-
дове засідання, суд проведе
розгляд справи без участі відпо-
відача.

Суддя О. А. Гашинська

Інформація
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету

Генеральної прокуратури України 
за 2015 рік

Мета діяльності (місія) головного розпорядника: здійснення встановлених Конституцією України функцій з метою захисту прав і свобод
людини, загальних інтересів суспільства і держави

КПКВК 0901010 «Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури»
Завдання: 1) нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представництва в суді; 

2) підготовка кадрів та підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників
(тис.грн.)

план на 2015 рік    
з урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання         
за 2015 рік

план на 2015 рік     
з урахуванням 
внесених змін

касове 
виконання         
за 2015 рік

план на 2015 рік     
з урахуванням 
внесених змін

касове виконання 
за 2015 рік

2 917 248,9 2 916 030,2 69 574,1 66 462,0 2 986 823,0 2 982 492,2

2110 1 883 641,2 1 883 641,1 0,0 0,0 1 883 641,2 1 883 641,1

2120 657 432,6 657 432,6 0,0 0,0 657 432,6 657 432,6

2210 140 425,9 140 424,7 4 378,2 1 365,4 144 804,1 141 790,1

2220 489,8 482,1 0,0 0,0 489,8 482,1

2230 42,8 42,8 0,0 0,0 42,8 42,8

2240 109 738,6 109 714,0 3 478,6 3 406,6 113 217,2 113 120,6

2250 12 891,0 12 891,0 0,8 0,8 12 891,8 12 891,8

2270 105 358,5 104 389,6 155,7 155,7 105 514,2 104 545,3

2281 0,0 0,0 25,6 25,6 25,6 25,6

2282 90,3 81,1 0,0 0,0 90,3 81,1

2630 96,0 96,0 0,0 0,0 96,0 96,0

2720 4 370,0 4 370,0 0,0 0,0 4 370,0 4 370,0

2730 280,0 121,7 0,0 0,0 280,0 121,7

2800 2 392,2 2 343,4 469,4 444,7 2 861,6 2 788,1

3110 0,0 0,0 2 085,2 2 082,6 2 085,2 2 082,6

3122 0,0 0,0 6 744,7 6 744,7 6 744,7 6 744,7

3132 0,0 0,0 34,4 34,4 34,4 34,4

3160 0,0 0,0 52 201,5 52 201,5 52 201,5 52 201,5

у тому числі за бюджетними програмами:

901010 «Здійснення прокурорсько-слідчої 
діяльності, підготовка та підвищення 
кваліфікації кадрів прокуратури»

0360 2 917 248,9 2 916 030,2 69 574,1 66 462,0 2 986 823,0 2 982 492,2

2110 1 883 641,2 1 883 641,1 0,0 0,0 1 883 641,2 1 883 641,1

2120 657 432,6 657 432,6 0,0 0,0 657 432,6 657 432,6

2210 140 425,9 140 424,7 4 378,2 1 365,4 144 804,1 141 790,1

2220 489,8 482,1 0,0 0,0 489,8 482,1

2230 42,8 42,8 0,0 0,0 42,8 42,8

2240 109 738,6 109 714,0 3 478,6 3 406,6 113 217,2 113 120,6

2250 12 891,0 12 891,0 0,8 0,8 12 891,8 12 891,8

2270 105 358,5 104 389,6 155,7 155,7 105 514,2 104 545,3

2281 0,0 0,0 25,6 25,6 25,6 25,6

2282 90,3 81,1 0,0 0,0 90,3 81,1

2630 96,0 96,0 0,0 0,0 96,0 96,0

2720 4 370,0 4 370,0 0,0 0,0 4 370,0 4 370,0

2730 280,0 121,7 0,0 0,0 280,0 121,7

2800 2 392,2 2 343,4 469,4 444,7 2 861,6 2 788,1

3110 0,0 0,0 2 085,2 2 082,6 2 085,2 2 082,6

3122 0,0 0,0 6 744,7 6 744,7 6 744,7 6 744,7

3132 0,0 0,0 34,4 34,4 34,4 34,4

3160 0,0 0,0 52 201,5 52 201,5 52 201,5 52 201,5

Видатки всього за головним розпорядником коштів 
державного бюджету:

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

КПКВК КФКВ

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримі-

нальне провадження № 426/337/16-к стосовно Кісельова Віталія Вікторовича,
22.09.1972 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Кісельов В. В. зареєс-
трований та проживає за адресою: м. Луганськ, вул. Зелений Гай, буд. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської
області викликає Кісельова Віталія Вікторовича у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 15 березня 2016 року об 11.30 год. у залі судових засідань Сватівського 
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Гашинського
М. А., суддів Гашинської О. А., Юрченко С. О.

Суддя М. А. Гашинський

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримі-

нальне провадження № 426/344/16-к стосовно Таранського Олександра Анатолійовича,
05.08.1979 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Таранський О. А. за-
реєстрований та проживає за адресою: м. Луганськ, вул. К.Санюка, буд. 4, кв. 43.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської
області викликає Таранського Олександра Анатолійовича у підготовче судове засі-
дання, яке відбудеться 15 березня 2016 року об 11.00 год. у залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Гашинського
М. А., суддів Половинки В. О., Юрченко С. О.

Суддя М. А. Гашинський

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального 
судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримі-
нальне провадження № 426/351/2016-к стосовно Литвина Сергія Анатолійовича,
02.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109
ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове
розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Литвин
Сергій Анатолійович, зареєстрований та проживає за адресою: Луганська область м. Лу-
ганськ вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської
області викликає Литвина Сергія Анатолійовича у підготовче судове засідання, яке роз-
глядається в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 15 березня
2016 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Половинки В. О.,
суддів Пчолкіна C. A., Гашинського М. А.

Суддя В. О. Половинка

Южноукраїнський міський суд Миколаїв-
ської області викликає в судове засідання на
14.03.2016 р. о 10.00 год. за адресою: Мико-
лаївська область, м. Южноукраїнськ, вул.
Дружби народів, 3-А, до судді Савіна О.І. як
відповідача Пахотіна Дмитра Сергійовича у
цивільній справі № 486/2147/15-ц за позов-
ною заявою Пахотіної Катерини Володими-
рівни до Пахотіна Дмитра Сергійовича про
визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

В разі неявки відповідача, справу буде
розглянуто без його участі за наявними до-
казами у справі.

Суддя О. І. Савін

14 березня 2016 року о 09 годині 30 хви-
лин у Київському районному суді м. Одеси
відбудеться розгляд цивільної справи за по-
зовною заявою Шрайнер Ірини Сергіївни до
Шрайнера Віктора Володимировича про по-
збавлення батьківських прав та стягнення
аліментів, третя особа: Київська районна ад-
міністрація Одеської міської ради. Цим пові-
домленням запрошується Шрайнер Віктор
Володимирович як відповідач до кабінету 
№ 204 Київського районного суду м. Одеси,
розташованого по вул. Варненська, 3-б у 
м. Одесі. Роз’яснюю, що у разі неявки справа
буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя Я. В. Бескровний

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області

судді Гашинської О.А. знаходиться спеціальне кримінальне провад-
ження № 426/343/16-к стосовно Кравцова Олександра Володимиро-
вича, 23.06.1953 року народження, обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни. Обвинувачений Кравцов О. В., зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, Краснодонський район, с. Новоганнівка, вул.
Радянська, 2.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський рай-
онний суд Луганської області викликає Кравцова Олександра Воло-
димировича в судове засідання, яке відбудеться 15 березня 2016
року о 12.00 год. у залі Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Гашинської О. А., суддів Гашинського М. А., Пчолкіна С. А.

Суддя О. А. Гашинська

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-

ласті знаходиться спеціальне кримінальне провадження 
№ 426/16/16-к стосовно Ісмаілова Заура Рауфовича, 25.07.1978
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ісмаілов З.Р.
зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. Лазо, 46В.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Ісмаілова Заура Рау-
фовича в судове засідання, яке відбудеться 16 березня 2016
року о 09.30 год. у залі Сватівського районного суду Луганської
області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої
судді Гашинської О. А., суддів Пчолкіна С. А., Юрченка С. О.

Суддя О. А. Гашинська
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Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Данілову Ксенію Юріївну (прож:
м. Сєвєродонецьк, Луганської області, вул. Гагаріна,
46\5) у судове засідання з розгляду цивільної справи за
позовом Данілова Андрія Олександровича до Данілової
Ксенії Юріївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться
24.03.2016 року о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар Дружби Народів, 19.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І. О. Юзефович

Дніпровський районний суд м. Києва (02105, м. Київ,
вул. О. Кошиця, 5, каб. 109) розглядає цивільну справу
за позовом Гончар Лілії Яківни до Мезіано Вінченцо, про
розподіл спільного майна подружжя. Відповідач у справі
Мезіано Вінченцо, останнє відоме місце проживання
якого: вул. Бойченка, буд. 8, кв. 112, м. Київ, виклика-
ється на 31 березня 2016 року о 15.00 годині до суду,
каб. № 109, для участі у розгляді справи по суті.

Мезіано Вінченцо пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Н. Є. Арапіна

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає Кон-
дратьєва Леоніда Леонідовича як відповідача, 24.02.1989 р.
н., (відоме місце проживання: м. Чернігів, вул. Пухова, буд.
131, корп. 1, кв. 45) для участі в цивільній справі 
№ 750/12631/15-ц (провадження по справі № 2/750/528/16).

Судове засідання відбудеться 30.03.2016 року о 14 год.
00 хв. в приміщенні суду за адресою: 14000, м. Чернігів, 
пр-т Перемоги, 141, каб. 207 (Суддя Карапута Л. В.).

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення щодо причин неявки
позов буде розглянуто у Вашу відсутність за наявних у ма-
теріалах справи доказів.

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає відповідача Сітко Олену Олексіївну,
24.10.1964 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., Ясинуватський р-н, с. Новокалинове,
вул. Степна, 44, по справі за позовом ПАТ «Акта-
банк» до Сітко Олени Олексіївни про стягнення за-
боргованості за кредитом в судове засідання, яке
відбудеться 14 березня 2016 р. о 10:00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка,
вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання
суд розглядатиме справу у відсутності відповідача
за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Відповідно до ст. ст. 74-76 ЦПК України, Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.)
викликає в судове засідання як відповідача Стадніка
Сергія Миколайовича по справі № 522/22567/15 за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Стадніка Сергія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 04.04.2016 р. о 14
год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за його відсутності.

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської
області викликає Вязовік Тетяну Василівну,
19.06.1977 року народження, у судове засідання, в
якості відповідача по цивільній справі за позовною
заявою ТОВ «Експрес Страхування» до Вязовік Т. В.
про стягнення заборгованості, яке призначене до
слухання на 23 березня 2016 року о 10 годині 00 хви-
лин в приміщенні Новгород-Сіверського районного
суду Чернігівської області за адресою: Чернігівська
область, м. Новгород-Сіверський, вул. Базилевича,
10-А, суддя Наполов М. І. У разі неявки справа буде
розглянута у Вашу відсутність.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викли-
кає в судове засідання (провадження № 335/8559/15-к, 
1-кп/335/61/2016 обвинуваченого Сербу Володимира Івано-
вича, 08.01.1960 року народження, останнє відоме місце ре-
єстрації м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по
кримінальному провадженню № 42014080000000272 за об-
винуваченням Серби Володимира Івановича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК
України, яке відбудеться 21 березня 2016 року об 11-00 го-
дині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, зал су-
дових засідань № 1.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюд-
ження обвинувачений вважається належним чином ознай-
омленим з її змістом.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Тиханова Максима Валентиновича як відповідача
у судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/3100/15-ц (провадження №2/420/175/16) за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Державний
експортно-імпортний банк України» до Тиханова Мак-
сима Валентиновича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 18 березня 2016 року о 09 год. 00 хв. (ре-
зервна дата судового засідання — 25 березня 2016 року
о 09 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського район-
ного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новоп-
сков Луганської області. У разі неявки суд розглядатиме
справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Р. Р. Потапенко

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЛЕГБАНК» оголошує аукціон з реалізації активів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕГБАНК», 

шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, який проводитиметься на електронному 
торговому майданчику Української універсальної біржі (www.uub.com.ua)

Місцезнаходження кредитних справ: м. Київ, вул. Жилянська, 27. 
Умови продажу:
1. Аукціон  проводиться відповідно до Правил біржової торгівлі на Українській універсальній біржі та Регламенту організації та проведення торгів

на електронному майданчику Української універсальної біржі. Переможець аукціону зобов'язаний сплатити Українській універсальній біржі винагороду
за проведення аукціону. Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній формі розміщений на веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua. 

2. Лот №1 виставляється на продаж на другий аукціон.
3. Вартість Лоту №1 – вказана з урахуванням зменшення початкової ціни на 10%.
4. Учасники аукціону сплачують:
- реєстраційний внесок  – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, на поточний рахунок № 26000000001643 в ПАТ «КРЕДІ

АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа;
- гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лота (без ПДВ) на поточний рахунок № 26007000000380 в ПАТ «КРЕДІ

АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа. 
5. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
6. Крок аукціону – 1 % (один відсоток)  від початкової ціни лота. 
7. Аукціон відбудеться за наявності одного учасника.
8. Витрати по організації та проведенню аукціону покладаються на покупця (переможця аукціону), який в момент подання заяви на участь в

аукціоні укладає договір про умови участі в аукціоні з Виконавцем.
9. Переможець аукціону укладає договір купівлі-продажу протягом 10 календарних днів з дати повної сплати за придбане на аукціоні майно. Пе-

реможець аукціону сплачує в безготівковій формі кошти за придбане на аукціоні майно за вирахуванням суми гарантійного внеску на розрахунковий
рахунок Замовника №32071101901026 в Національному банку України, МФО 300001, отримувач ПАТ «ЛЕГБАНК» (в стадії ліквідації), код ЄДРПОУ
14291780, протягом 5 робочих днів з дати підписання протоколу аукціону. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до
ціни продажу майна, що підлягає сплаті.

10. Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна щодня, крім вихідних днів, з 10.00 до 16.00 за їх місцезнаход-
женням, попередньо зателефонувавши за телефоном: (050) 465-55-44.

Час початку аукціону: о 14 год. 00 хв. 23.03.2016 року.
Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів): www.uub.com.ua.
Прийом заяв на участь в аукціоні проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55, к. 413 та закінчується 21.03.2016 р. о 17 год. 00 хв. 
Бажаючим придбати активи звертатися до служби з організації аукціону: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 55, оф. 413, тел. (044)

278-04-27, щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 17.00.

Теплодарський міський суд Одеської області викли-
кає до суду відповідача Баннікову Ірину Олексіївну, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Теплодар, Одеської
області, пр-т Енергетиків, 87, кв. 43, по цивільній справі
№ 516/23/16-ц за позовом Баннікова Михайла Юрійо-
вича до Баннікової Ірини Олексіївни, треті особи: Банні-
кова Аліна Михайлівна, Теплодарська міська рада
Одеської області, про втрату права користування житло-
вим приміщенням, розгляд якої відбудеться 14 березня
2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Теплодар, Оде-
ської обл., вул. Комунальна, 3 (суддя Шумейко М. Т.).

Теплодарський міський суд пропонує відповідачці
Банніковій Ірині Олексіївні подати заперечення на позов
та докази, якими обгрунтовуються заперечення.

У разі неявки в судове засідання справа може бути
розглянута за відсутності відповідачки Баннікової Ірини
Олексіївни.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК»
про стягнення заборгованості.

Відповідачка Паладьєва (Компанієць) Ганна Олексан-
дрівна, 10.09.1978 р.н., яка зареєстрована за адресою:
Донецька обл., м. Зугрес, вул. 60 років Жовтня, 35/9,
номер справи 227/436/16-ц.

Викликається на 16 березня 2016 року на 09.00 го-
дину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет
№ 15, для участі у розгляді справи.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття вона по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності, на підставі на-
явних у справі доказів буде ухвалено заочне рішення. 

Суддя Мавроді Р. Ф.

план на 2015рік                 
з урахуванням 
внесених змін

касове виконання           
за 2015 рік

план на 2015 рік               
з урахуванням 
внесених змін

касове виконання              
за 2015 рік

план на 2015 рік                
з урахуванням 
внесених змін

касове виконання 
за 2015 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

31 415 177,9 31 165 367,8 5 476 120,6 5 286 286,1 36 891 298,5 36 451 653,9

11000000000000

11000011000000

358 754,8 353 680,3 3 981,6 2 678,1 362 736,4 356 358,4

14 011 816,6 13 799 111,9 1 736 907,0 1 690 750,2 15 748 723,6 15 489 862,1

10 721,0 10 662,1 0,0 0,0 10 721,0 10 662,1

458 115,3 457 349,3 278 300,0 255 998,6 736 415,3 713 347,9

466 405,8 466 291,4 108 868,7 104 342,7 575 274,5 570 634,1

57 767,7 57 486,3 40 585,1 37 379,2 98 352,8 94 865,5

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія 
незаконній міграції 1001050 0310

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ
1001010 0310

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях
1001070 0380

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації
1001080 0942

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
1001100 0721

Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми праціввників осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
1001130 0910

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією
1001170 0370

(тис.грн.)

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Повне найменування: Міністерство внутрішніх справ України

Період: за 2015 рік

Головна мета діяльності та завдання: забезпечення формування державної політики у сферах:
- охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, а
також надання поліцейських послуг;
- захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні;
- цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації
надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних
служб, а також гідрометеорологічної діяльності;
- міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб,
біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

Аналітична інформація про бюджет МВС України

Видатки всього за головним розпорядником коштів 
державного бюджету:

в т.ч. за бюджетними програмами

ММііннііссттееррссттввоо ввннууттрріішшннііхх ссппрраавв УУккррааїїннии

ААппаарраатт ММііннііссттееррссттвваа ввннууттрріішшннііхх ссппрраавв УУккррааїїннии

Код 
функціональної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування 
згідно з 

програмною 
класифікацією 
видатків та 

кредитування 
бюджету

4 188,8 4 188,8 10,7 10,7 4 199,5 4 199,5

10 606,1 10 111,6 0,0 0,0 10 606,1 10 111,6

11000022000000

89 897,2 89 817,4 0,0 0,0 89 897,2 89 817,4

3 885 106,4 3 884 169,4 1 096 584,0 1 087 936,6 4 981 690,4 4 972 106,0

149 784,1 149 579,5 15 203,5 14 049,8 164 987,6 163 629,3

60 000,00 59 999,40 8 200,00 6 534,70 68 200,00 66 534,10

6 042,0 6 041,6 66 794,1 66 794,1 72 836,1 72 835,7

56 846,5 56 846,5 61,5 61,5 56 908,0 56 908,0

400 000,0 399 999,3 0,0 0,0 400 000,0 399 999,3

0,0 0,0 19 631,4 19 622,8 19 631,4 19 622,8

1002070 1060

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної 
культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів1001200 0810

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України
1002010 0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу
1002030 0310

1002110 0310
Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України
1002060 0942

1002100 0310
Облаштування та реконструкція державного кордону

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

1002800 0310
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів Державної прикордонної служби України

1002120 0310
Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

ААддммііннііссттррааццііяя ДДеерржжааввннооїї ппррииккооррддооннннооїї ссллуужжббии УУккррааїїннии 

11000033000000

92 258,3 91 805,3 0,0 0,0 92 258,3 91 805,3

6 519 855,7 6 518 177,4 398 167,8 384 084,0 6 918 023,5 6 902 261,4

196 439,1 196 439,1 9 434,5 9 023,6 205 873,6 205 462,7

30 155,4 26 039,3 8 887,7 7 415,1 39 043,1 33 454,4

121 800,0 121 800,0 0,0 0,0 121 800,0 121 800,0

11000044000000

29 078,4 28 969,8 803,8 803,8 29 882,2 29 773,6

471 962,4 470 714,9 531 881,7 520 524,6 1 003 844,1 991 239,5

1 336,2 1 299,1 0,0 0,0 1 336,2 1 299,1

50 000,0 50 000,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0

11000066000000

70 148,4 69 987,2 1 408,1 1 117,7 71 556,5 71 104,9

7 675,2 7 674,9 0,0 0,0 7 675,2 7 674,9

188 650,9 188 641,7 71 913,0 66 448,8 260 563,9 255 090,5

14 538,0 14 537,6 1 623,5 853,3 16 161,5 15 390,9

1003020 0310
 Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

1003010 0310
Керiвництво та управлiння Національною гвардією України

1003080 0731
Стацiонарне лiкування вiйськовослужбовцiв Національної гвардії України у власних медичних закладах

1003070 0942
Пiдготовка кадрiв для Національної гвардії України вищими навчальними закладами III i IV рiвнiв акредитацiї

1004010 0380
Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1003090 1060
Будівництво (придбання ) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

ДДеерржжааввннаа ммііггррааццііййннаа ссллуужжббаа УУккррааїїннии

Здійснення заходів, пов'язаних з розбудовою інфраструктури Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами 
у тому числі організацією захищених каналів зв'язку з територіальними підрозділами Служби

1004070 0113
Внески до Міжнародної організації міграції

1004020 0380
Забезнечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1006050 0320
Авіаційні роботи з пошуку і рятування

1006010 0320
Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

1006060 0511
Гідрометеорологічна діяльність

1006070 0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері 
гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

1006080 0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері 
цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

ННааццііооннааллььннаа ггввааррддііяя УУккррааїїннии

ДДеерржжааввннаа ссллуужжббаа УУккррааїїннии зз ннааддззввииччааййнниихх ссииттууаацціійй

1004700 0380

19 000,0 19 000,0 2 744,3 2 726,5 21 744,3 21 726,5

200 000,0 179 175,0 0,0 0,0 200 000,0 179 175,0

3 032 268,1 3 032 228,1 971 468,2 946 255,4 4 003 736,3 3 978 483,5

295 210,3 295 207,9 102 660,4 60 874,3 397 870,7 356 082,2

280,7 120,1 0,0 0,0 280,7 120,1

47 745,0 47 497,3 0,0 0,0 47 745,0 47 497,3

68,7 68,6 0,0 0,0 68,7 68,6

654,8 649,7 0,0 0,0 654,8 649,7

Директор ДФОП МВС України                                                                                                                                   С. М. Шевнін

1006090 0320
Придбання  пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

1006280 0320
Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

1006360 0942
Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

1006720 0320
Забезпечення доставки матеріальних цінностей та їх передача Донецькій і Луганській облдержадміністраціям

1006730 0320
Проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 29 жовтня 2015 р. у м. Сватовому Луганської області

1006700 0320

Примітка:   інформація  про  бюджет  за  бюджетними програмами з деталізацією  за  кодами  економічної  класифікації  видатків  бюджету,  або класифікації кредитування бюджету, 
розміщена на офіційному веб-сайті МВС України.  

Здійснення невідкладної евакуації громадян України з території Федеративної Демократичної Республіки Непал

1006710 0320
Проведення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 8 червня 2015 р. у Київській області

 

№  
лоту 

Кредитний 
договір № 

Дата  
початку 

Дата закін-
чення 

Інформація про 
забезпечення виконання 

зобов’язань  
за кредитним договором 

Початкова ціна 
№1 без ПДВ  
(не оподатко-
вується ПДВ), 

грн. 

Гарантійний  
внесок по 

кожному лоту 
(без ПДВ), 

грн. 

1 01/10КЮ 24.12.2010 22.12.2014 Нерухоме майно (комплекс 
будівель та споруд цукрового 
заводу), (Черкаська область,  
м. Сміла, вул. Р. Люксембург, 6). 
Обладнання виробничого цеху 
заводу (Черкаська область,  
м. Сміла, вул. Р. Люксембург, 6) 

7 349 113,53 734 911,35 
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оголошення
ПрАТ «Побутовий комбінат «Промінь» повідомляє, що загальні

збори акціонерів ПрАТ «Побутовий комбінат «Промінь» відбудуться 29 квітня 2016
року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 39600, Полтавська область, м. Кременчук,
вул. 29 Вересня, б. 7, другий поверх, кімната адміністрації, з наступним порядком
денним:

1. Обрання лічильної комісії зборів. 
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт про фінансово-господарську діяльність 2015 року і основні напрямки ді-

яльності Товариства на 2016 рік. 
4. Звіт аудитора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності

Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності у 2016 році

та розподілу прибутку і вирішення питання про виплату дивідендів за 2015 рік. 
6. Обрання Директора Товариства. 
Реєстрація акціонерів  відбудеться з 9 год. 30 хв. до 10 год. 00 хв. 
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує

особу.
Представникам акціонерів додатково потрібно мати доручення, оформлене від-

повідно до вимог чинного законодавства.
Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідних для підготовки до загальних

зборів, здійснюється з 31 березня 2016 року по 29 квітня 2016 року за адресою:
39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. 29 Вересня, б. 7, другий поверх, кім-
ната адміністрації. 

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Побутовий комбінат «Промінь» за 2015 рік (тис.грн.)

Акціонерам, які не звернулись до депозитарної установи, де було відкрито раху-
нок в цінних паперах Емітентом, та які не уклали з даною установою договір на об-
слуговування цього рахунку, як вимагає ЗУ «Про депозитарну систему України»,
необхідно звернутись за адресою ТОВ «ПРФД»:  39600, Полтавська обл., м. Кре-
менчук, вул. 60 років Жовтня, 2, тел.: (0536) 76-50-39, 74-10-12.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Кошель-
ник Юлію Сергіївну про те, що 22 березня 2016 року о 08 год. 30 хв. у
приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за адре-
сою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12, буде слухатися в су-
довому засіданні цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Кошельник Юлії Сергіївни про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач — Кошельник
Юлія Сергіївна вважається повідомленою про час і місце розгляду справи
і у випадку її неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове
засідання відповідача по справі № 409/350/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Попович Надії Василівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 18.03.2016 року о 15.00 год. (резервна
дата на 21.03.2016 року о 15.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Попович Надія Василівна, останнє місце
реєстрації: м. Луганськ, с. Ювілейне, вул. Запорожченко, буд. 6, кв. 47.

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

Суддя Полєно B. C.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Данілова Олек-
сандра Вікторовича, останнє відоме місце реєстрації та проживання якого
відоме за адресою: м. Новоселиця, вул. Центральна, 52, Чернівецька об-
ласть, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№725/454/16-ц за позовом Бринь Л. В. до Данілова О. В., третя особа:
Служба у справах дітей ЧМР про надання дозволу на тимчасовий виїзд
дитини за кордон без згоди батька. Справа призначена на 10 год. 00 хв.
17 березня 2016 року за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. 7.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде розглянуто без
вашої участі.

Суддя О. І. Галичанський

Костін Віталій Вікторович викликається в судове засідання
для розгляду цивільної справи № 759/11728/15-ц за позовом
ПАТ «Українська охоронно-страхова компанія» до Костіна Віта-
лія Вікторовича про стягнення сплаченого страхового відшко-
дування в порядку регресу на 09.45 год. 21.03.2016 року в
Святошинський районний суд м. Києва (м. Київ, вул. Якуба Ко-
ласа, 25, зал № 2).

Суддя Макаренко В. В.

Долинський районний суд Івано-Франківської області повідомляє, що
14 березня 2016 року о 09.30 в приміщенні суду за адресою: м. Долина,
вул. Обліски, 115 Івано-Франківської області відбудеться розгляд цивіль-
ної справи № 343/369/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Гулик Наталії Василівни про стягнення заборгованості.

У судове засідання викликають відповідача, останнє відоме місце про-
живання: м. Долина, пр. Незалежності, 4/151 Івано-Франківської області.
Явка в судове засідання відповідачки обов’язкова.

Про причини неявки вона зобов’язана повідомити суд. У разі неявки
відповідачки в судове засідання без поважних причин справу буде роз-
глянуто за наявними в справі доказами без її участі.

Суддя Тураш В. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Акцент-Банк»
до Бондар Олени Олександрівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Бондар Олена Олександрівна зареєстрована та
проживає за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 57/14,
викликається на 21 березня 2016 року о 09 годині 30 хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачки вона повинна повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Гадяцький районний суд Полтавської області викликає Харченка Руслана
Володимировича (останнє місце проживання: с. Вельбівка, пр. Луговий, 40 Га-
дяцького району Полтавської області) як відповідача в судове засідання в ци-
вільній справі № 526/61/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Харченка
Руслана Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 20.04.2016 року о 09.00 год. у приміщенні
суду за адресою: Полтавська область, м. Гадяч, вул. Л. Українки, 6, каб. № 2.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто за
вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове за-
сідання.

Суддя Заколодяжна О. А.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області

перебуває цивільна справа за позовом Публічного акціонерного

товариства комерційного банку «Приватбанк» до Демиденка

Юрія Олексійовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає на 17.03.2016 р. на 09:00 год., Демиденка Юрія

Олексійовича як відповідача. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) роз-
глядає цивільну справу за позовом Ляліної Марини
Анатоліївни до Ляліна Віктора Леонідовича, третя особа: Ор-
джонікідзевська районна адміністрація Маріупольської мі-
ської ради, про дозвіл на виїзд за межі країни
неповнолітньої дитини разом з матір’ю без згоди батька.

Відповідач Лялін Віктор Леонідович, останнє відоме місце
реєстрації та мешкання якого є: провулок Банний, будинок
5 в місті Маріуполі Донецької області, викликається для
участі у розгляді вищевказаної цивільної справи по суті на
18 квітня 2016 року о 09.00 годині та 25 квітня 2016 року о
08.30 годині, кабінет № 218.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Кризського Олександра Сергійовича,
20.08.1986 року народження, мешкає: м. Луганськ,
кв. Південний, 4-а\85, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі 2/409/586/16 за позовом
Гонтаренко Дар’ї Вікторівни про розірвання шлюбу і
стягнення аліментів, що відбудеться 15.03.2016 року
о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200,
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького,
2, тел. 2-27-92.

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

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

Суддя В. В. Тімінський

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» повідомляє учасників
Товариства, що 09 лютого 2016 року за адресою: Чернігів-
ська обл., Бобровицький р-н, с. Кобижча, вул. Червонопар-
тизанська, буд. 57 відбулися чергові Загальні збори
учасників Товариства, на яких прийняті наступні рішення:

1. Затверджено річний звіт діяльності Товариства, в тому
числі Дочірнього підприємства «Товариство шануваль-
ників природи Козелецького району», за 2015 рік.

2. Затверджено план діяльності ТОВ «ЗУБР Чернігів-
щини» на 2016 рік.

3. Перенесено розгляд питання про зменшення Статут-
ного капіталу Товариства на наступні позачергові За-
гальні збори Товариства, які призначено на 27 квітня
2016 р.

4. Перенесено розгляд питання про внесення змін і за-
твердження Статуту ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» в новій
редакції на наступні позачергові Загальні збори Това-
риства, що відбудуться 27 квітня 2016 р.

5. Перенесено розгляд питання про уповноваження ди-
ректора ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» Головатюка А.І. на
підписання нової редакції Статуту ТОВ «ЗУБР Чернігів-
щини» на наступні позачергові Загальні збори Това-
риства, що відбудуться 27 квітня 2016 р.

6. Перенесено розгляд питання про надання повноважень
директору ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» на здійснення
всіх організаційних дій щодо державної реєстрації змін
до Статуту Товариства на наступні позачергові Загальні
збори Товариства, що відбудуться 27 квітня 2016 р.

7. Перенесено розгляд питання про зменшення Статут-
ного капіталу Дочірнього підприємства «Товариство
шанувальників  природи Козелецького району» на на-
ступні позачергові Загальні збори Товариства, що від-
будуться 27 квітня 2016 р.

8. Перенесено розгляд питання про надання повноважень
директору ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» Головатюку А.І
на виконання рішення загальних зборів Товариства
щодо зменшення Статутного капіталу Дочірнього під-
приємства «Товариство шанувальників природи Козе-
лецького району» на наступні позачергові Загальні
збори Товариства, що відбудуться 27 квітня 2016 р.

Довідкова інформація за телефоном: 095-341-27-08.

До уваги жителів Вінницької області 
Томашпільського району села Антонівка!

Спадкоємцям померлих жителів необхідно у місячний
термін з дня опублікування оголошення звернутися до Ан-
тонівської сільської ради для переоформлення земельної
частки (паю) згідно з сертифікатами. У випадку не звер-
нення в указаний термін земельні ділянки будуть переведені
до земель запасу комунальної власності Антонівської сіль-
ської ради. 

Телефон: 5-54-91, 5-54-31, код (04348).
Сасюк Настасія Семенівна, серія ВН №0107809, Кадастро-

вий номер 0523980600030000281; номер ділянки 777,
площа 2,1034, дата смерті 20.09.1996 р.

Козюкін Павло Тарасович, серія ВН №0107900, Кадастро-
вий номер 0523980600030000484; номер ділянки 980,
площа 2,1880, дата смерті: 10.06.2002 р.

До уваги жителів Вінницької області Томашпільського
району села Антонівка!

Спадкоємцям померлих жителів необхідно у місячний
термін з дня опублікування оголошення звернутися до Ан-
тонівської сільської ради для переоформлення земельної
частки (паю) згідно державних актів. У випадку не звернення
в указаний термін, земельні ділянки будуть переведені до
земель запасу комунальної власності Антонівської сільської
ради.

Телефон: 5-54-91, 5-54-31, код (04348).
Гусак Ганна Микитівна, серія ВН № 215503, Кадастровий

номер 0523980600030000025, номер ділянки 521, площа
1,9709, дата смерті: 27.11.2003 р.

Гусак Василь Іванович, серія ВН № 215504, Кадастровий
номер 0523980600030000026; номер ділянки 522, площа
1,9853, дата смерті: 04.02.2008 р.

Хамайдула Марія Яківна, серія ВН № 215538, Кадастро-
вий номер 0523980600030000064; номер ділянки 560,
площа 2,4370, дата смерті: 22.09.2004 р.

Білоус Ганна Михайлівна, серія ВН № 215680, Кадастро-
вий номер 0523980600030000229; номер ділянки 725,
площа 2,2164, дата смерті невідома, померла за межами
сільської ради.

Білоус Тимофій Миколайович, серія ВН № 215679, Кадас-
тровий номер 0523980600030000228; номер ділянки 724,
площа 2,1938, дата смерті невідома, помер за межами сіль-
ської ради.

Печерський районний суд м. Києва викликає Вас 
у судове засідання у якості відповідача у справі 
№ 757/36925/15-ц за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «СВІТ ПОБУТУ» до Ткаченко Євгенії
Олександрівни про стягнення заборгованості за житлово-
комунальні послуги, яке відкладено до 16.30 год. 21 бе-
резня 2016 року і відбудеться за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 42 а, каб.14, суддя Остапчук Т. В.

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

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без
поважних причин або не повідомлення суд про причини
неявки, справу буде розглянуто у Вашу відсутність на
підставі наявних у ній доказів.

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

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як
відповідача:

— Кухалашвілі Віктора Григоровича (останнє відоме
місце проживання: вул. Тростянецька, буд. 3, кв. 620, 
м. Київ).

— Нікітіну Людмилу Василівну (останнє відоме місце
проживання: вул. Волковича, буд. 9, кв.48, м. Чернігів),
для участі у цивільній справі № 750/10374/15ц за позо-
вом Манжоли Євгенія Валерійовича до Нікітіної Люд-
мили Василівни, Кухалашвілі Віктора Григоровича про
стягнення грошових коштів та моральної шкоди.

Судове засідання відбудеться 18.03.2016 року о 14-
00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, пр-т
Перемоги, 141, каб. 212 (Суддя Литвиненко І. В.).

Попереджаю, що в разі неявки в судове засідання без
поважних причин або не повідомлення про причини не-
явки справу буде розглянуто у Вашу відсутність за на-
явності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Шевченківський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що 17.03.2016 року о 08 год. 15 хв. буде роз-
глядатись цивільна справа за позовом ПАТ
«Приватбанк» до Гомзар С. Ю. про стягнення забор-
гованості.

Гомзар Сергій Юрійович, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 18/1, кв. 42,
викликається в судове засідання як відповідач. У ви-
падку неявки в судове засідання позов буде розгля-
нуто у його відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31,
каб. 308.

Суддя Н. Г. Притула

ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» повідомляє учас-
ників Товариства, що 27 квітня 2016 року об 11 год. 00
хв. за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький р-н, с.
Кобижча, вул. Червонопартизанська, буд. 57, відбу-
дуться позачергові Загальні збори учасників Товариства. 

Порядок денний
1. Про зменшення Статутного капіталу Товариства.
2. Про внесення змін і затвердження Статуту ТОВ

«ЗУБР Чернігівщини» в новій редакції.
3. Про уповноваження директора ТОВ «ЗУБР Чернігів-

щини» Головатюка А. І. на підписання нової редакції
Статуту ТОВ «ЗУБР Чернігівщини».

4. Про надання повноважень директору ТОВ «ЗУБР
Чернігівщини» на здійснення всіх організаційних дій
щодо державної реєстрації змін до Статуту 
Товариства.

5. Про зменшення Статутного капіталу Дочірнього під-
приємства «Товариство шанувальників природи Ко-
зелецького району».

6. Про надання повноважень директору ТОВ «ЗУБР
Чернігівщини» Головатюку А.І. на виконання рі-
шення загальних зборів Товариства щодо змен-
шення Статутного капіталу Дочірнього підприємства
«Товариство шанувальників природи Козелецького
району».

7. Про надання щорічної основної відпустки директору
ТОВ «ЗУБР Чернігівщини» Головатюку А. І.
Довідкова інформація за телефоном: 095-341-27-08.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» повідомляє Літвінову
Ірину Василівну, що у зв’язку з порушенням зо-
бов’язань за кредитним договором № zp38gk48520017
від 14.07.2005 p., та відповідно до пункту 21 Договору
іпотеки № 562 від 15.07.2005 p., та ст. 38 Закону Ук-
раїни «Про іпотеку» № 898-IV від 05.06.2003 року, ПАТ
КБ «Приватбанк» має намір в рахунок погашення за-
боргованості за кредитним договором, укласти дого-
вір купівлі-продажу предмету іпотеки, а саме
квартири, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Патріотична, буд. 56, кв. 53.

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Мухіна Віталія Григо-
ровича, 30 жовтня 1967 року народження про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 18 березня 2016 року
о 10 годині в залі суду Криничанського районного
суду за адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська,
17 Криничанського району Дніпропетровської об-
ласті. В разі неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Голова суду Лісняк В. В.

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Деггярівська, 31-А, викликає на
28.03.2016 року о 09 год. 00 хв. як відповідача Ки-
ричок Владислава Миколайовича по справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Киричок Вла-
дислава Миколайовича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
його неявки справа розглядатиметься у його відсут-
ність.

Суддя Рибак М. А.

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає як відповідача Прищепу Станіслава
Анатолійовича у цивільній справі за позовом При-
щепи Оксани Миколаївни до Прищепи Станіслава
Анатолійовича про розірвання шлюбу в судове засі-
дання, яке відбудеться 22 березня 2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин за адресою: Житомирська область,
смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання  справа буде роз-
глянута у відсутності відповідача Прищепи Станіс-
лава Анатолійовича.

Суддя В. А. Гресько

Криничанський районний суд повідомляє, що в
провадженні суду знаходиться цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Зубенко Лариси Ми-
колаївни, 23 вересня 1966 року народження про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 29 березня 2016 року
о 10 годині в залі суду Криничанського районного
суду за адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська,
17 Криничанського району Дніпропетровської об-
ласті. В разі неявки відповідачки справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Суддя Лісняк В. В.

 
Найменування показника Період 

звітний попередній 
Усього активів - - 
Основні засоби - - 

Довгострокові фінансові інвестиції - - 
Запаси - - 

Сумарна дебіторська заборгованість 20,9 36,4 
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 0,2 

Нерозподілений прибуток - 4,5 11,6 
Власний капітал - - 
Статутний капітал 20,0 20,0 

Довгострокові зобов'язання - - 
Поточні зобов'язання - - 

Чистий прибуток (збиток) - 16,1 -13,8 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 200 200 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом 

періоду 
- - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 0 0 
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Мелітопольським міськрайонним судом Запорізь-

кої області викликається до суду:

- Катюкова Олена Олександрівна (останнє відоме

місце проживання: 72304, Запорізька обл., м. Мелі-

тополь, вул. Пролетарська, буд. 134) на 14 годину 00

хвилин 24.03.2016 р. для участі у розгляді справи 

№ 320/8376/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк».

Суддя Фомін В. А.

Марківський районний суд Луганської обл. викликає
як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості на 05.04.2016 р. о 09.00 - Грицищука Во-
лодимира Мигальовича.

У разі неявки відповідача у призначений час або не-
повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по
справі вважається належним чином повідомленим про
час, день та місце проведення судового засідання.

Суддя Чернік А. П.

Представництво Президента України в Автономній
Республіці Крим оголошує конкурс на заміщення вакан-
тних посад:

керівника служби з питань реінтеграції та деокупації
Автономної Республіки Крим — 1 од.;

головного консультанта служби з питань реінтеграції
та деокупації Автономної Республіки Крим — 3 од.;

головного консультанта служби міжнародних зв’язків
— 3 од.

Вимоги до кандидатів на посади:
керівника служби з питань реінтеграції та деокупації

Автономної Республіки Крим — повна вища освіта у га-
лузях міжнародних відносин, соціально-політичних наук
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціа-
ліста; стаж роботи за фахом в державній службі на ке-
рівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах
управління не менше 5 років;

головного консультанта служби з питань реінтеграції
та деокупації Автономної Республіки Крим — повна
вища освіта у галузях міжнародних відносин, соціально-
політичних наук або економічного спрямування за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; 

головного консультанта служби міжнародних зв’язків
— повна вища освіта у галузях міжнародних відносин,
соціально-політичних наук за освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння англій-
ською мовою. 

Стаж роботи для головних консультантів за фахом в
державній службі на посаді старшого консультанта (кон-
сультанта, спеціаліста) не менше 1 року або стаж роботи
за фахом в інших сферах діяльності не менше 3 років.

Умови та розміри оплати праці визначаються поста-
новою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268.
Додаткова інформація щодо основних функціональних
обов’язків надається кадровою службою.

До заяви про участь у конкурсі, в якій зазначається
про ознайомлення заявника із встановленими законо-
давством обмеженнями щодо прийняття на державну
службу та проходження державної служби додаються
документи:

заповнена особова картка (форма П-2 ДС)
(http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ZD002216.html)
з додатками; дві фотокартки розміром 4 на 6 см; копії
документів про освіту (з додатками), підвищення квалі-
фікації, присвоєння вченого звання, присудження науко-
вого ступеня; декларація про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за
формою, передбаченою Законом України «Про запобі-
гання корупції»; копії паспорта (сторінки 1-4); військо-
вого квитка (для військовослужбовців або
військовозобов’язаних), довідку про допуск до держав-
ної таємниці (у разі його наявності).

Документи подаються за адресою: м. Херсон, просп.
Ушакова, 42, 3 поверх, к.1, тел. (0552) 49-59-39. Доку-
менти приймаються протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення.

Кам’янським районним судом Черкаської області

викликається до суду:

- Швець Анатолій Антонович (останнє відоме

місце проживання: 20811, Черкаська обл., Кам’ян-

ський р-н, с. Ребедайлівка, вул. Миру, буд. 9) на 11

годину 00 хвилин 14.03.2016 р. для участі у розгляді

справи № 696/83/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк».

Суддя Шкреба В. В.

Макарівський районний суд Київської області пові-
домляє, що по цивільній справі №370/2513/15-ц заочним
рішенням суду від 25.11.2015 року позов Сехно Дмитра
Валерійовича до Сехно Вікторії Сергіївни про розірвання
шлюбу задоволено.

Шлюб, зареєстрований 31.05.2013 року відділом ре-
єстрації актів цивільного стану Святошинського район-
ного управління юстиції м. Києва, актовий запис № 509,
між Сехно Дмитром Валерійовичем 02.04.1981 року на-
родження і Сехно (Деркач) Вікторією Сергіївною
12.01.1982 року народження розірвано.

Прізвища після розірвання шлюбу: громадянина —
Сехно Д. В., громадянки — Сехно В. С.

Суддя Н. Б. Мазка

Первомайський мiськрайонний суд Харківської
області викликає Торопова Олександра Павловича,
03.06.1960 року народження, в судове засідання,
призначене на 21 березня 2016 року о 13 годині 00
хвилин по цивiльнiй справі № 632/213/16-ц, провад-
ження № 2/632/167/16 за позовом Кредитної спілки
«Фінансова підтримка» до Торопова Олександра Па-
вловича про звернення стягнення на заставлене
майно.

Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Пер-
вомайський, вул. Бугайченко, 34, зал судових засi-
дань №1.

Суддя І. П. Страхова

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (53200, м. Нікополь, вул. Шевченка,
201) викликає у судове засідання як відповідача Аль-
сафар Хасана Саіда, 15.12.1976 року народження по
цивільній справі № 182/8301/15-ц за позовом Аль-
сафар Олени Станіславівни про розірвання шлюбу.

Останнє місце реєстрації відповідача: м. Нікополь,
Херсонський сп., буд. 4.

Судове засідання відбудеться 16.03.2016 р. о
14.30 год.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя Багрова А. Г.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 15 березня
2016 року на 12 годину 00 хвилин за адресою: Ми-
колаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби
народів, 3-А, до судді Савіна О. І. в якості відповідача
Корольова Бориса Юрійовича по цивільній справі за
позовною заявою ПАТ «Укрсиббанк» про стягнення
заборгованості за договором про надання спожив-
чого кредиту.

В разі неявки відповідача справу буде розглянуто
за його відсутності.

Київський районний суд м. Одеси викликає у
якості відповідача Момотова Віктора Сергійовича по
справі №520/17597/15-ц за позовом Момотова
Дмитра Сергійовича до Момотова Віктора Сергійо-
вича, третя особа Головне управління Державної міг-
раційної служби в Одеській області про позбавлення
права користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 24.03.2016 р. о 09
годині 15 хвилин у судді Луняченка В. О. в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає
як відповідачів Перекопську Алію Рашидівну (останнє місце ре-
єстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька,
34/1), Перекопського Олександра Юрійовича (Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр. Центральний, 74а/156) у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи №428/318/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» м. Київ до
Перекопської Алії Рашидівни, Перекопського Олександра Юрі-
йовича про солідарне стягнення заборгованості за кредитним
договором, стягнення судового збору, яке відбудеться
21.03.2016 року о 13 годині 10 хвилин у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19. У
разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/1892/16-ц за позовом Аргатюк Олени Ігорівни до Ар-
гатюка Юрія Анатолійовича про стягнення аліментів на ут-
римання дітей.

Відповідач Аргатюк Юрій Анатолійович викликається у су-
дове засідання на 09:00 год. 14 березня 2016 року у приміщення
Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської об-
ласті: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, буд.135, кабінет № 203. Суддя Боженко Л. В.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва-
жається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає цивільні
справи за позовами ПАТ АБ «Експрес-Банк» до Рижова Андрія
Михайловича, Колтунік Єлизавети Василівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідач по справі
Рижов Андрій Михайлович (зареєстрований за адресою: 
м. Дзержинськ, с. Курдюмівка, вул. Донецька, буд. 19), Колтунік
Єлизавета Василівна (зареєстрована за адресою м. Донецьк, вул.
Прожекторна, буд. 21, кв. 71), викликаються на 01 квітня 2016
року на 10-15 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя С. С. Бабенко

Глухівський міськрайсуд Сумської області викликає
Понирко Тетяну Іванівну та Діденко Ірину Іванівну в су-
дове засідання на 21 березня 2016 року на 9 годину як
співвідповідачів по цивільній справі за зустрічним позо-
вом Дещенка Олександра Олександровича до Павлика
Василя Степановича, Юрченка Олександра Володимиро-
вича про відшкодування здійснених витрат на поліп-
шення майна.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глухів-
ського міськрайсуду за адресою: Сумська область, м.
Глухів, вул. Спаська, 32, суддя Сапон О. В.

У разі неявки відповідачів в судове засідання справа
буде розглядатися без їх участі.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Нгуєн
Тхи Ван, останнє відоме місце проживання: 
м. Одеса, вул. Балківська, 199, кв. 41, у судове засідання
по цивільній справі за позовом Доан Ван Туан до Нгуєн
Тхи Ван, третя особа — орган опіки та піклування Ма-
линовської районної адміністрації Одеської міської ради
про позбавлення материнських прав, яке призначене до
слухання на 24.03.2016 року о 10 год. 30 хв. у каб. № 213
суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин
розгляд справи буде проведено за Вашої відсутності за
наявними у справі доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Шевченківський районний суд м. Чернівців викли-
кає Никіпанчука Володимира Петровича, 08.05.1980
р. н., проживаючого в м. Чернівці, вул. Л. Толстого,
5/6, зареєстрованого в м. Чернівці вул. Дзержика,
8/5, як відповідача по справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до відповідача про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 28 березня 2016
року о 09-45 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул.
Кафедральна, 4, кабінет № 19. Ваша явка обов’яз-
кова і у випадку неявки в судове засідання справа
буде розглянута у Вашу відсутність.

Суддя В. Г. Смотрицький 

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Момота Василя Івановича про стягнення
заборгованості на судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «Приватбанк» до Момота Василя
Івановича про стягнення  заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 01.04.2016 р.
о 10-00 год. 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

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської
області (вул. Першотравнева, 30, м. Олександрія, Кіровог-
радська область, телефон-факс 05-235-7-56-10) повідом-
ляє, що Зекова Валентина Василівна викликається в якості
відповідача на розгляд цивільної справи №398/3511/15-ц,
провадження №2/398/198/16 за позовною заявою Мироно-
вої Надії Костянтинівни до Зекової Валентини Василівни,
Олександрійської міської ради про встановлення факту про-
живання однією сім’єю, визнання права на спадкування за
законом, який відбудеться о 09.00 годині 23 березня 2016
року в залі судових засідань Олександрійського міськра -
йонного суду та справа буде розглядатися суддею Ковальо-
вою О.Б. (кaб. № 7).

Левченко Володимир Вадимович викликається в
судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області в якості відповідача по цивільній
справі №324/33/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Левченка Володимира Вадимовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 28.03.2016 року о 13 год. 00 хв. в
приміщенні суду за адресою: вул. М. Горького, 28,
м. Пологи Запорізької області. 

Суддя Іванченко М. В.

Іллінецький районний суд Вінницької області повідом-
ляє, що на 15 год. 29 березня 2016 року в приміщенні
суду в м. Іллінці, по вулиці Європейській, 28, призначена
до розгляду цивільна справа № 131/2287/15-ц за позо-
вом Браїловського Володимира Івановича та Браїлов-
ської Галини Миколаївни до Онофрійчук Алли Петрівни
про усунення перешкод в користуванні прибудинковою
територією, відновлення межі, третя особа без самостій-
них вимог — Іллінецька міська рада Іллінецького району
Вінницької області.

Повторна неявка відповідача Онофрійчук Алли Пет-
рівни в судове засідання може зумовити заочне вирі-
шення вказаної цивільної справи. 

Суддя Ю. В. Димбіцький

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Агєєву Тетяну Володимирівну про стяг-
нення  заборгованості в судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Агєєвої
Тетяни Володимирівни про стягнення  заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 04.04.2016 р.
о 09-00 год. 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

Щепан Василь Васильович викликається в судове
засідання до Пологівського районного суду Запо-
різької області в якості відповідача по цивільній
справі №324/125/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Щепан Василя Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 28.03.2016 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. М. Горького, 28, м. Пологи, За-
порізької області. 

Суддя Іванченко М. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Грищенка Владислава Анатолійовича як відповідача
по цивільній справі № 2/756/1327/16 за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «ПриватБанк» до Грищенка Владислава Ана-
толійовича про стягнення заборгованості на 17 бе-
резня 2016 року на 12-20 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб.18,
суддя К.А. Васалатій. Наслідки неявки в судове засі-
дання особи, яка бере участь у справі, передбачені
ст. ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Суддя К. А. Васалатій

У провадженні Шевченківського районного суду 
м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом Короткова
Андрія Петровича до Малєвської-Малєвич Маріанни Леоні-
дівни про визнання права власності на об’єкти нерухомого
майна та визнання правочинів такими, що виконані.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на 12
травня 2016 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Шевченків-
ського районного суду м. Києва (адреса суду: м. Київ, вул.
Дегтярівська, 31 А, каб. № 306).

Суд викликає у судове засідання Малєвську-Малєвич Ма-
ріанну Леонідівну як відповідача.

У разі неявки Відповідача у судове засідання справа буде
розглянута за наявними у справі доказами.

Суддя А. Гуменюк

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

Відповідач Вітвіцький Микола Генріхович викли-
кається на 17 березня 2016 року о 09-00 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність. 

Суддя Хмельова С. М.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Каспар’янц Катерини Сергіївни про стягнення боргу ви-
кликає до суду Каспар’янц Катерину Сергіївну, останнє
відоме місце реєстрації за адресою: вул. Космонавтів, 3,
кв. 7, смт Терезине Білоцерківського району Київської
області, вибула до м. Маріуполь.

Судове засідання відбудеться 21.03.2016 року о 14
год. 00 хв. в приміщенні Білоцерківського міськрайон-
ного суду Київської області, за адресою: Київська об-
ласть, м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, зал судового
засідання № 1, суддя Дмитренко A. M.

В разі неявки відповідача до суду справу буде розгля-
нуто в її відсутність.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позовом
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Тиренка Олександра Вік-
торовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Тиренка Олександра Вікто-
ровича в судове засідання, яке відбудеться 25.03.2016
року о 09-00 годині в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С. І. тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язко-
вою. В разі неявки справа буде розглянута за наявними
матеріалами в заочному порядку.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/669/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Бистрової Тетяни Вікторівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 28 березня 2016 року о 08 год. 30 хв. в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: Запорізька область м. Бердянськ вул. Комунарів,
64, каб. 501. Суддя Петягін В. В. тел.(код 06153) 3-63-75.

Суд викликає Бистрову Тетяну Вікторівну як відпові-
дача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа
розглядатиметься за наявними матеріалами.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позовом
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до Хвостової Олени Валенти-
нівни про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Хвостову Олену Валенти-
нівну в судове засідання, яке відбудеться 15.03.16 року
об 11-00 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб.506. Суддя Ревуцький С. І. тел.
(код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язковою. В разі
неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/1230/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Гастюніна Є. І. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 23.03.2016 року о 13-
10 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Гастюніна Євгена Івановича в якості від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки від-
повідача у судове засідання справа буде розглянута за
наявними матеріалами.

Суддя Б. І. Полянчук
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ПОГОДА нА ЗАВТРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 11 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська 0   +5      +5 +10
Житомирська 0   +5      +5 +10
Чернігівська -2   +3      +5 +10
Сумська -2   +3      +5 +10
Закарпатська +1   +6    +11 +16
Рівненська 0   +5      +6 +11
Львівська 0   +5      +6 +11
Івано-Франківська 0   +5      +6 +11
Волинська 0   +5      +6 +11
Хмельницька 0   +5      +6 +11
Чернівецька 0   +5      +6 +11
Тернопільська 0   +5      +6 +11
Вінницька 0   +5      +5 +10

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0     +5      +5  +10
Кіровоградська 0     +5      +5  +10
Полтавська -2     +3      +5  +10
Дніпропетровська 0     +5      +5  +10
Одеська 0     +5      +5  +10
Миколаївська 0     +5      +5  +10
Херсонська 0     +5      +5  +10
Запорізька 0     +5      +5  +10
Харківська -2     +3      +5  +10
Донецька -2     +3      +5  +10
Луганська -2     +3      +5  +10
Крим 0     +5      +6  +11
Київ +2     +4      +6    +8

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

ПОВІСТКА ПРО ВИКлИК ПІДОЗРЮВАнОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Тимофєєву Олександру Юрійовичу, 15.05.1971 ро-
ку народження, що проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Петров-
ського, буд. 134, кв. 98, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України,
вам необхідно з’явитися 12 березня 2016 року до каб. 7 СВ УСБУ в
Донецькій області, до слідчого в ОВС Заїки В.В., за адресою: Донецька
область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення
слідчих (процесуальних) дій за вашою участю у кримінальному про-
вадженні № 12015050000000775 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ФОТОФАКТ

Суми стають
інтеркультурним
містом

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ПРОРИВ. Початок цьогорічної весни в Сумах ознаменувався
вельми помітною і знаковою подією. Обласний слобожанський
центр першим в Україні офіційно приєднався до заснованої Ра-
дою Європи мережі інтеркультурних міст, про що свідчить  його
занесення до відповідної європейської мапи.

Меморандум підписали Сумський міський голова Олек-
сандр Лисенко та представник Ради Європи менеджер Націо-
нальної мережі ICC-UA Ксенія Хованова-Рубікондо.

Зазначений проект дозволить ефективно використовувати
досвід міжкультурних зв’язків для соціального та економічного
розвитку міста, на практиці реалізовувати інтеркультурне різ-
номаніття населеного пункту, в якому нині мешкають пред-
ставники понад п’ятдесяти національностей.

До слова, нині в Національній мережі інтеркультурних міст,
окрім Сум, значаться також Вінниця, Мелітополь, Павлоград
та Прилуки. Перші два готуються до підписання Меморанду-
му, інші чекають на його текст для ознайомлення та прийнят-
тя рішення.

Загалом проект об’єднує понад 80 міст не тільки Європи, а й
світу, з-поміж яких Токіо, Монреаль та десятки інших.

Протягом наступних 12 місяців Суми проаналізують роботу
міської ради за методикою IСС-індексу і приймуть план на 2 ро-
ки, в якому будуть передбачені комунікації, зустрічі, навчальні
візити, спільні проекти, обмін досвідом задля інтеркультурного
розвитку.

Спирт валяється під ногами

ЗУСТРІЧАТИМУТЬ ЗА ОДЯГОМ. Учора Федерація футбо-
лу України спільно з компанією-розробником представила но-
ву ігрову форму національної збірної з футболу, в якій наша
команда виступить на чемпіонаті Європи 2016 року у Франції.

Також в рамках презентації відбулося офіційне представ-
лення амбасадорів національної збірної команди України — ві-
домих українців, патріотів та палких уболівальників команди.
У заході зокрема взяли участь співаки Джамала і Сергій Ва-
силюк з гурту «Тінь Сонця», телеведучі та спортивні комента-
тори.

Головний тренер національної збірної України Михайло Фо-
менко у притаманному йому стислому коментарі висловив на-
дію на те, що нова форма принесе успіх команді на Євро-2016.

«А взагалі, головне не форма, а зміст», —  наголосив на-
ставник «синьо-жовтих».

Особливість нової екіпіровки полягає в дизайні футболки,
яка виконана в стилі Хенлі, а також орнаменті, сформованому
переплетенням ниток, в результаті чого утворюється картатий
візерунок, що складається з горизонтальних і вертикальних
смуг. Нова форма витримана в традиційних кольорах —жов-
тому і синьому. 

Свій перший матч у новій екіпіровці національна збірна ко-
манда України з футболу проведе вже 24 березня в домаш-
ньому поєдинку проти збірної команди Кіпру в Одесі.

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

ПРИГОДА. Якщо горілка
впевнено дорожчає, то спирт, з
якого, власне, її виготовляють,
валяється під ногами як непот-
ріб. Щоправда, аби задарма
скуштувати «зеленого змія»,

треба знати стежки, якими він
«ходить». Так, три пластикові
діжки спирту (кожна об’ємом 225
літрів) виявили оперативні спів-
робітники головного управління
ДФС у Вінницькій області біля
автошляху місто Могилів-Поділь-
ський — село Юрківці. Під час ог-
ляду нелегальної продукції,

власника якої поки що не вста-
новлено, відібрано зразки для
подальшого лабораторного до-
слідження. Зрозуміло, бочки зі
спиртом, орієнтовною вартістю
понад 100 тисяч гривень, опера-
тивники забрали до прийняття
законного рішення. Це сталося в
рамках операції «Акциз-2016» та

«Рубіж-2016»  під час проведен-
ня заходів щодо відпрацювання
складських приміщень, ангарів,
оптових складів з метою вияв-
лення місць перенавантаження,
накопичення, зберігання або
реалізації спирту етилового, вве-
зеного на територію України по-
за митним контролем.

ОГОлОШення

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Центральним матчем 17-го
туру став, безсумнівно,

поєдинок «Динамо» і «Дніп-
ра», який відбувся в Києві в
НСК «Олімпійський». Третя
поспіль гра у рідних стінах
нарешті порадувала уболі-
вальників столичної команди.
Господарі з перших хвилин
показали намір реабілітува-
тися, і вже на 19-й Андрій
Ярмоленко виграв підбиран-
ня та переграв Лаштувку.

Після голу у футболістів
«Дніпра» почали здавати не-
рви. Як результат — дві жов-
ті картки з 21-ї по 36-ту хви-
лину в пасиві Матоса та Рота-
ня, а трохи згодом, за вісім
хвилин до перерви, «Динамо»
рахунок подвоїло. Усе стало-
ся через грубу помилку голкі-
пера Лаштувки та централь-
ного оборонця Папи Гуйє. Че-
ський воротар віддав переда-
чу на Папу Гуйє, який у під-
сумку незграбно відпустив
далеко від себе м’яч, цим ско-
ристався Гусєв, який і відпра-
вив м’яч у порожні ворота.
Сам Лаштувка після матчу
назвав  помилки в обороні ди-
тячими. 

Утім, схожість із поєдин-
ком динамівців і дніпрян у по-
передньому колі чемпіонату
була не лише в легкому для

киян першому таймі й прова-
лах «Дніпра» поблизу влас-
них воріт, а й у тому, що підо-
пічні Мирона Маркевича тро-
хи оговталися після відпочин-
ку. Щоправда, відіграти хоч
один м’яч їм не вдалося.
Близьким до цього двічі був
Роман Зозуля: спочатку його
спробу заблокували захисни-
ки, а згодом нападник не влу-
чив у простій ситуації в ниж-
ній кут. Надалі вже «Динамо»
було ближчим до третього ус-
піху в атаці, ніж до того, щоб
погіршити показник свого
голкіпера. Тож це один із
ключових поєдинків весни,
який може вплинути на під-
сумкову розстановку сил у
«Динамо». А вже наступної
неділі дізнаємося, що запро-
понують ослаблені кадрово
дніпряни «Шахтареві». Матч
між цими командами буде од-
ним із найцікавіших у на-
ступному турі. 

«Шахтар» у звітному турі
переміг полтавську «Вор-
склу». Щоправда, після роз-
громної перемоги в кубковій
грі матч чемпіонату видався
для гірників не таким легким,
проте поставлене завдання
вони виконали і зберегли лі-
дерство.

Після гіркого кубкового до-
свіду тренерський штаб
«Ворскли» вирішив трохи
змінити план гри, випустив-

ши двох форвардів, граючи
переважно через фланги. Од-
нак у плани Василя Сачка на
8-й хвилині втрутився Даріо
Срна, який класним ударом зі
штрафного відкрив рахунок у
матчі. І цей гол ледь не зіграв
злий жарт із гірниками, які
вирішили, що сьогодні пере-
мога буде такою легкою, як і в
Кубку. Проте полтавці дуже
швидко оговталися і не про-
сто перевели гру на половину
поля суперника, а й регуляр-
но створювали проблеми гол-
кіперові донеччан.

А на 36-й хвилині поєдинку
після однієї з контратак підо-
пічних Сачка на побачення з
воротарем «Шахтаря» виско-
чив Громов, який зрівняв ра-
хунок. «Шахтар» помітно по-
чав нервуватись, а «Вор-
склу», навпаки, забитий гол
ще більше організував.

Ледве розпочався другий
тайм, як «Шахтар» знову
вийшов уперед. Максим Ма-
лишев після подачі з кутово-
го скинув м’яч на дальню
штангу, де неприкритий
Тайсон влучно зіграв голо-
вою. Щоб уникнути подаль-
ших можливих неприємнос-
тей, гірники спромоглися
взяти  м’яч під контроль, ли-
ше зрідка дозволяючи су-
перникові контратакувати.
Гол Едуардо поставив масну
крапку в зустрічі.

З-поміж інших матчів вар-
то звернути увагу на поразку
волинян у Харкові. Після за-
кінчення поєдинку головний
тренер луцької команди Ві-
талій Кварцяний проігнору-
вав післяматчеву прес-кон-
ференцію. Вочевидь, це ста-
лося через те, що патріарх
тренерського цеху України
був засмучений результатом.
Однак  на команду, яка й так
потерпає від санкцій, очікує
грошовий штраф за таку не
вельми адекватну поведінку.    

Футбольний авітаміноз
зачепив не всіх
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Після зимової паузи команди забили в шести
матчах 15 голів

ТАБЛО «УК»
Прем’єр-ліга України-2015/2016 

17-й тур
Чорноморець — Карпати — 0:0� � 
Сталь  — ФК «Олександрія» — 2:2 
Голи: Кравченко (15), Дебелко (74) —
Пономар (28), Запорожан (59, пен.)
Динамо — Дніпро — 2:0
Голи: Ярмоленко (19), Гусєв (37)
Олімпік — Зоря — 1:1 
Голи: Поступаленко (71) — Будків-
ський (58) 
Шахтар — Ворскла — 3:1 
Голи: Срна (8), Тайсон (48) , Едуардо
(84) — Громов (37)
Металіст — Волинь — 3:0 
Голи: Полянський (8), Прийомов (44),
Родич (90+1)
Турнірне становище лідерів:
1. Шахтар — 46, 2. Динамо — 46, 
3. Зоря — 35, 4. Дніпро — 28, 
5. Ворскла — 25, 6. ФК «Олександрія»
— 23, 7. Карпати — 22…
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