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Посівна-2016: 
корекція гривнею

ЦИТАТА ДНЯ

ЖАН-КЛОД ЮНКЕР:

Як повернути вкрадене
НАРЕШТІ. Верховна Рада ухвалила в першому читанні про-

ект закону про внесення змін до Кримінального процесуаль-
ного кодексу щодо особливостей повернення в дохід держа-
ви грошових коштів, валютних цінностей, державних облігацій, 
казначейських зобов’язань, дорогоцінних металів та/або камін-
ня, інших цінностей та доходів від них до ухвалення вироку су-
ду. Цікаво, що навіть після кількох попередніх голосувань де-
путати «Опозиційного блоку» та групи «Відродження» не дали 
жодного голосу «за», повідомляє УНІАН.

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман повідомив, що 
для доопрацювання законопроекту до другого читання буде 
створено робочу групу за участі депутатів і фахівців, зокрема 
міжнародних.

Правозастосування закону стосуватиметься злочинів з роз-
крадання, створення злочинного угруповання і чистої корупції 
у вигляді хабара. Тобто йдеться лише про тих, хто був держав-
ними службовцями і перебувають у державному розшуку при-
наймні шість місяців, а не простих громадян. Повернення сто-
суватиметься лише цінностей, які зберігаються у банківських 
установах. 

ЦИФРА ДНЯ

9 млрд м3  
становитимуть запаси газу у вітчизняних 

підземних сховищах до кінця 
опалювального сезону, за прогнозами 

держкомпанії «Укртрансгаз» 

«Кроки, які 
здійснила Україна, дають 

змогу Європейській 
комісії зробити 

пропозицію щодо 
візової лібералізації  

у квітні».

кУльТУРА

Музей історії урядів 
України запрошує 
відвідувачів 
ознайомитися 
з цікавими раритетами

Президент Європейської комісії про прогрес, 
досягнутий нашою країною у напрямі 
безвізового режиму з ЄС  
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ПЕРСПЕкТИВА. На весняно-польові роботи у національній 
валюті аграрії витратять на 20—35% більше, ніж торік

Навіть фури не пройдуть
ІНФРАСТРУкТУРА. Розбиті вщент миколаївські дороги місцеві жителі самотужки рятують 
від повного знищення 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

Прийнята в Україні класи-
фікація доріг на території 

Миколаївщини не діє. Це сто-
сується і доріг категорії «М» 
(міжнародна), і «Н» (національ-

на), і «Р» (регіональна). Усі во-
ни однакові, бо, по суті, до-
ріг немає. Їх би всі разом кра-
ще позначити за двома пара-
метрами — «більш-менш про-
їзна» і «взагалі непроїзна». Ін-
ших доріг в області не існує. 
Хіба що збереглися напрямки, 

орієнтири та варіант «ланами». 
Так і їдуть. 

Йдеться насамперед про про-
блемну дорогу Н-11 Миколаїв — 
Дніпропетровськ, що має націо-
нальне значення. Начебто стра-
тегічна та значуща. Але розби-
та вщент. За результатами до-

рожніх випробувань, які прове-
ли українські журналісти, тра-
са Н-11 визнана найгіршою до-
рогою в Україні.

Водії дивуються. Кажуть, на-
віщо встановлювати дорож-
ні знаки, що обмежують швид-
кість? Заборона їхати понад 60 

кілометрів на годину виглядає 
як знущання та жарт, адже на 
тих жахливих ділянках не вда-
ється переміщатися зі швидкіс-
тю навіть 20 кілометрів. Адже на 
дорозі навіть не ями — но-
ри від 40 сантиметрів до 
одного метра завглибшки.
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ДокУмЕНТИ

Указ Президента України «Про 
рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 4 березня 
2016 року «Про Концепцію розвитку 
сектору безпеки і оборони України»
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ДОКУМЕНТИ
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Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) роз-
глядає цивільну справу за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України до Бари-
шева Андрія Володимировича про відшкодування в
порядку регресу витрат на страхове відшкодування.
Відповідач по справі Баришев Андрій Володимиро-
вич (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, пр. Ле-
нінський, буд. 10, кв. 77) викликається на 21 березня
2016 року на 13.00 год. до суду, каб. № 7, для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя В. В. Андреєв

Васильківський міськрайонний суд Київської області викли-
кає Косяка Миколу Васильовича, Дерев’янка Михайла Яковича
у судове засідання як відповідачів у справі за позовом заступ-
ника прокурора Київської області в інтересах держави в особі
Служби безпеки України до Мархалівської сільської ради Ва-
сильківського району Київської області, Пап Наталії Валенти-
нівни, Косяка Миколи Васильовича, Дерев’янка Михайла
Яковича, Вовчинського Олега Олександровича, Голинського Рус-
лана Миколайовича, Босого Андріана Георгійовича, Золотаре-
вича Миколи Васильовича, Каризи Бориса Миколайовича,
Бережного Руслана Едуардовича, Міхаеля Фон Хайдена про ви-
знання недійсними рішень органу місцевого самоврядування та
державних актів на земельні ділянки, яке призначено на
06.04.2016 року на 10 год. 00 хв. і відбудеться за адресою: Ки-
ївська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 313.

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

них причин судове засідання буде проведено у Вашу відсутність,
а відповідно до ч.9 статті 74 ЦПК України з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи.

Суддя Л. М. Кравченко

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102, Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справу та позовом ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» до Бабенка Єв-
гена Сергійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач Бабенко Євген Сергійович, зареєстрований
за адресою: с. Захарівка, вул. Гагаріна, б. 23, Першо -
травневий район, Донецька область, викликається на 21
березня 2016 року на 14-00 годину до Першотравневого
районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Бабенко Євгену Сергійовичу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази до 21 березня 2016
року. У випадку неприбуття відповідача він повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102, Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» до Касянчик
Ганни Іванівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач Касянчик Ганна Іванівна, зареєстрована за
адресою: с. Польове, вул. Зелена, б. 22, Першотравне-
вий район, Донецька область, викликається на 22 бе-
резня 2016 року на 09.00 годину до Першотравневого
районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Касянчик Ганні Іванівні пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази до 22 березня 2016
року. У випадку неприбуття відповідачки вона повинна
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає на 10.00 год. 21.03.2016 р. як
відповідача Дунаєнка Олександра Анатолійовича по цивільній справі № 515/1438/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Дунаєнка Олександра Ана-
толійовича про стягнення заборгованості.

Суд пропонує Дунаєнку О. А. подати письмові пояснення та всі наявні докази по справі.
У разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини його неявки непо-

важною, справа може бути розглянута за його відсутності.
Суддя Семенюк Л. А.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як відповідача Літовченка Микиту Андрійовича, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Ак. Воробйова, 34, кв. 39, у судове засідання, що відбу-
деться 21 березня 2016 року об 11.30 годині в приміщенні Суворовського районного суду міста Одеси за
адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 15, в якому буде слу-
хатися цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПРИВАТ-
БАНК» до Літовченка Микити Андрійовича про стягнення заборгованості.

До зазначеного часу відповідачу пропонується подати до суду заперечення проти позову та відповідні
докази. У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних на те причин, справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя О. М. Малиновський

Втрачені суднові реєстраційні 
документи – Свідоцтво на право 

власності для прогулянкових суден 
та Свідоцтво про право плавання 
під державним прапором України 

на судно «Баркас», 
вважати недійсними.

Іллічівський міський суд Одеської області викликає Диконського Олександра Олексан-
дровича, 09.08.1971 р.н., зареєстрованого за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Героїв
Сталінграда, буд. 4, кв. 28, як відповідача в судове засідання по справі за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Диконського Олександра Олександровича, Бородіна Володимира Васи-
льовича про стягнення заборгованості об 11.00 год. 23.03.2016 р. за адресою: м. Іллічівськ,
вул. Праці, 10, каб. 6.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача позов буде розглянуто у його відсутності.
Суддя В. В. Смирнов

Повістка про виклик підозрюваного до суду 
Підозрюваний Гадзира Вадим Владиславович, 07.02.1982 р.н., зареєстрований за адресою: Оде-

ська обл., Комінтернівський район, с. Корсунці, вул. Колгоспна, 17, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 21 березня 2016 року о 09 год. 40 хв. до
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зала судових
засідань № 133 (слідчий суддя Гаєва Л. В.), для участі під час розгляду клопотання про здійснення
спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000044 від
08.02.2016 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

Втрачені суднові реєстраційні 
документи – Свідоцтво на право 

власності для прогулянкових суден 
та Свідоцтво про право плавання 
під державним прапором України 

на судно UA-2344-KV, 
вважати недійсними.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області в підготовче судове засідання по кримінальному
провадженню № 185/11740/15 за обвинуваченням При-
ходька Івана Сергійовича за вчинення злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України, яке буде проводитися
головуючим суддею Тимченком C. O. 21 березня 2016 року
о 13.30 год. у режимі відеоконфереції, викликає обвинува-
ченого Приходька Івана Сергійовича в приміщення Жовтне-
вого районного суду м. Маріуполя Донецької області за
адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31.

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

Арцизький районний суд Одеської області викли-
кає в судове засідання Ладіна Едуарда Африкано-
вича для розгляду цивільної справи за позовом ТОВ
«Кредекс фінанс» про стягнення боргу. Судове за-
сідання відбудеться 21.03.2016 р. об 11.15 год.,
04.04.2016 р. о 09.15 год. у приміщенні суду (вул.
Орджонікідзе, 29, м. Арциз). У разі неявки, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України. 

Суддя Крутова О. М.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області
викликає до суду:

- Хаврова Олександра Анатолійовича, остання адреса ре-
єстрації якого: Донецька область, м. Маріуполь, вул. М. Гру-
шевського, 12-34, як відповідача по цивільний справі за
позовом Хаврової Олени Володимирівни до Хаврова Олек-
сандра Анатолійовича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням, розгляд
якої відбудеться 21.03.2016 р. о 09.00 год. та 28.03.2016 р.
о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр. Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність.

Суддя О. М. Томілін

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області в підготовче судове засідання по кримінальному
провадженню № 185/11117/15 за обвинуваченням Чачуа
Інги Заурівни за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.
258-3 КК України, яке буде проводитися головуючим суддею
Тимченком С. О. 21 березня 2016 року о 10.00 год. у режимі
відеоконференції, викликає обвинувачену Чачуа Інгу За-
урівну в приміщення Краматорського міського суду Донець-
кої області за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21. Після опублікування оголошення в
пресі, обвинувачена вважається повідомленою про дату, час
та місце розгляду справи. У разі неявки обвинуваченої
справу буде розглянуто за її відсутності.

4.2. Кіберзахист державних електронних інформаційних ресурсів та інфор-
маційної інфраструктури, призначеної для обробки інформації, вимога щодо
захисту якої встановлена законом, має полягати, насамперед, у:

створенні та забезпеченні функціонування національної телекомунікаційної
мережі — єдиної платформи захищених електронних комунікацій органів
державної влади;

упровадженні організаційно-технічної моделі національної системи кібер-
безпеки, оперативному реагуванні на кібератаки та кіберінциденти;

розгортанні (відповідно до компетенції) єдиної системи ситуаційних цен-
трів профільних органів державної влади сектору безпеки і оборони на базі
захищеної інформаційної інфраструктури;

розбудові захищеної інтегрованої системи електронних державних реєс-
трів, баз даних, дата-центрів, у тому числі єдиного дата-центру резервного
збереження інформації і відомостей державних електронних інформаційних
ресурсів;

удосконаленні системи зберігання, передачі та обробки даних державних
реєстрів і баз даних із застосуванням сучасних інформаційно- комунікаційних
технологій (включаючи технології онлайн-доступу);

розробленні нових методів запобігання кібератакам, кіберінцидентам та
поширенню інформації про них;

розробленні вимог (правил, настанов) щодо безпечного використання ме-
режі Інтернет та надання електронних послуг державними органами;

підвищенні обізнаності працівників державних органів у сфері інформа-
ційної безпеки та кібербезпеки, проведенні відповідних тренінгів, навчань.

4.3. Кіберзахист критичної інфраструктури має полягати, насамперед, у:
комплексному вдосконаленні правової основи кіберзахисту об’єктів кри-

тичної інфраструктури, визначенні критеріїв віднесення інформаційних (ав-
томатизованих), телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних
систем до критичної інформаційної інфраструктури;

формуванні та забезпеченні функціонування державного реєстру об’єктів
критичної інформаційної інфраструктури;

регламентації вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури;
створенні та забезпеченні функціонування власниками (розпорядниками)

об’єктів критичної інфраструктури підрозділів кіберзахисту;
установленні кваліфікаційних вимог для окремих категорій працівників

об’єктів критичної інфраструктури з урахуванням сучасних тенденцій кібер-
безпеки та актуальних кіберзагроз, упровадження для таких працівників
обов’язкової періодичної атестації на предмет відповідності зазначеним ви-
могам;

налагодженні співробітництва між суб’єктами забезпечення кіберзахисту
критичної інфраструктури, розвитку державно-приватного партнерства у за-
побіганні кіберзагрозам, реагуванні на кібератаки та кіберінциденти, усуненні
їх наслідків, зокрема в умовах кризових ситуацій, надзвичайного і воєнного
стану, в особливий період;

розробленні та запровадженні механізму обміну інформацією між держав-
ними органами, приватним сектором і громадянами стосовно загроз критич-
ній інформаційній інфраструктурі.

4.4. Розвиток потенціалу сектору безпеки і оборони у сфері забезпечення
кібербезпеки передбачатиме здійснення в установленому порядку, зокрема,
таких заходів:

здійснення захисту технологічних процесів на об’єктах критичної інфрас-
труктури, в яких управління або моніторинг здійснюється за допомогою ін-
формаційно-комунікаційних технологій, від несанкціонованого втручання у
їх роботу;

періодичне проведення огляду національної системи кібербезпеки, роз-
роблення галузевих індикаторів стану кібербезпеки;

розроблення та впровадження протоколів спільних дій, зокрема інформа-
ційного обміну у режимі реального часу, суб’єктів забезпечення кібербезпеки
під час виявлення кібератак та кіберінцидентів;

проведення навчань суб’єктів сектору безпеки і оборони щодо реагування
на кібератаки та кіберінциденти, зокрема, проведення кібернавчань Збройних
Сил України, інших суб’єктів сектору безпеки і оборони України, участь у
таких навчаннях у рамках заходів колективної оборони;

реалізація державного стратегічного планування та програмно- цільового
забезпечення у сфері розвитку електронних комунікацій, інформаційних тех-
нологій, захисту інформації та кіберзахисту;

здійснення воєнно-політичних, військово-технічних та інших заходів для
розширення можливостей Воєнної організації держави, сектору безпеки і
оборони у кіберпросторі, створення, розвиток сил, засобів та інструментів

можливої відповіді на агресію у кіберпросторі, яка може застосовуватись як
засіб стримування військових конфліктів та загроз у кіберпросторі (активний
кіберзахист);

створення єдиного підрозділу із забезпечення кібербезпеки та кіберза-
хисту Збройних Сил України на стратегічному, оперативному та тактичному
рівнях;

розвиток підрозділів кібербезпеки та кіберзахисту Збройних Сил України,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України,
Служби безпеки України, Національної поліції України, розвідувальних орга-
нів, досягнення сумісності із відповідними підрозділами кібербезпеки та кі-
берзахисту держав — членів НАТО;

сприяння розвитку системи оперативного реагування на комп’ютерні на-
дзвичайні події;

удосконалення системи контррозвідувального та оперативно-розшукового
забезпечення кібербезпеки держави;

розвиток та координація проведення наукових досліджень у галузі кібер-
безпеки та кіберзахисту для потреб національної безпеки і оборони;

підвищення спроможності суб’єктів боротьби з кібертероризмом щодо
протидії кібератакам на державні електронні інформаційні ресурси, об’єкти
критичної інфраструктури, а також розвідувально-підривної діяльності іно-
земних спецслужб, організацій, груп та осіб проти України у кіберпросторі;

обмеження участі у заходах із забезпечення інформаційної та кібербезпеки
будь-яких суб’єктів господарювання, які знаходяться під контролем держави-
агресора, визнаної Верховною Радою України, або  держав та осіб, стосовно
яких діють спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), при-
йняті на національному або міжнародному рівні внаслідок агресії щодо Ук-
раїни, а також обмеження використання продукції, технологій та послуг таких
суб’єктів для забезпечення технічного та криптографічного захисту держав-
них інформаційних ресурсів, посилення державного контролю у цій сфері;

розмежування кримінальної відповідальності за злочини у сфері викорис-
тання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та
комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку, вчинені щодо державних та
інших інформаційних ресурсів, щодо об’єктів критичної інформаційної ін-
фраструктури та інших об’єктів, а також відповідне розмежування підслід-
ності;

розвиток системи підготовки кадрів для потреб органів сектору безпеки і
оборони України та розвиток науково-виробничого потенціалу такої системи.

4.5. Боротьба з кіберзлочинністю передбачатиме здійснення в установле-
ному порядку, серед іншого, таких заходів:

створення ефективного і зручного контакт-центру для повідомлень про
випадки кіберзлочинів та шахрайства у кіберпросторі, підвищення оператив-
ності реагування на кіберзлочини правоохоронних органів, зокрема їх регіо-
нальних підрозділів;

удосконалення процесуальних механізмів щодо збирання доказів в елек-
тронній формі, що стосуються злочину, удосконалення класифікації, методів,
засобів і технологій ідентифікації та фіксації кіберзлочинів, проведення екс-
пертних досліджень;

запровадження блокування операторами та провайдерами телекомунікацій
визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (інформаційного
сервісу) за рішенням суду;

унормування порядку внесення обов’язкових до виконання операторами
та провайдерами телекомунікацій приписів про термінове фіксування та по-
дальше зберігання комп’ютерних даних, збереження даних про трафік;

врегулювання питання можливості термінового здійснення процесуальних
дій у режимі реального часу із застосуванням електронних документів та
електронного цифрового підпису;

упровадження схеми (протоколу) координації правоохоронних органів
щодо боротьби з кіберзлочинністю;

підготовка суддів (слідчих суддів), слідчих та прокурорів для роботи з до-
казами, що стосуються злочину, отриманими в електронній формі, з ураху-
ванням особливостей кіберзлочинів;

запровадження особливого порядку зняття інформації з каналів телеко-
мунікацій у випадку розслідування кіберзлочинів;

підвищення кваліфікації співробітників правоохоронних органів.
5. Прикінцеві положення

Положення Стратегії враховуються у розробленні інших документів стра-
тегічного планування суб’єктів сектору безпеки і оборони України у сфері кі-
бербезпеки.

Глава Адміністрації Президента України Б. ЛОЖКІН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 2 березня 2016 р. № 145 
Київ

Про внесення змін до Правил оформлення
віз для в’їзду в Україну і транзитного

проїзду через її територію
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного про-

їзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2011 р. № 567 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст.
1681, № 101, ст. 3699; 2013 р., № 73, ст. 2694; 2014 р., № 78, ст. 2238, № 85,
ст. 2396; 2015 р., № 69, ст. 2261, № 73, ст. 2404), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 березня 2016 р. № 145
ЗМІНИ,

що вносяться до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну 
і транзитного проїзду через її територію

1. У пункті 6:
1) у підпункті 2 слово «МНС» замінити словом «ДСНС»;
2) доповнити пункт підпунктом 41 такого змісту:
«41) пілотам та іншим членам екіпажів повітряних суден, які здійснюють

міжнародні польоти, за наявності ліцензії пілота або посвідчення (сертифі-
ката) члена екіпажу, що передбачені додатком 9 до Конвенції про міжна-
родну цивільну авіацію;»;

3) останній абзац викласти у такій редакції:
«Візи оформляються як разові у випадках, передбачених підпунктами 1—

3, 41 і 5 цього пункту, на строк до 15 днів, а у випадку, передбаченому під-
пунктом 4 цього пункту, — до п’яти днів.».

2. Пункти 7 і 13 викласти у такій редакції:
«7. Візи для в’їзду в Україну громадян Австралії, Антигуа і Барбуди, Спів-

дружності Багамських островів, Барбадосу, Республіки Маврикій, Нової Зе-
ландії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Республіки Палау, Республіки Ель
Сальвадор, Республіки Сейшельські Острови, Федерації Сент-Кіттс і Невіс,
Республіки Тринідад і Тобаго та Турецької Республіки з метою туризму мо-
жуть бути оформлені у пункті пропуску через державний кордон департа-
ментом консульської служби МЗС або представництвом МЗС на території
України за наявності відповідних документів, що підтверджують туристичний
характер поїздки згідно із Законом України «Про туризм», як разові на строк
до 15 днів.»;

«13. Короткострокова віза громадянам Австралії, Республіки Албанія, Ко-
ролівства Бахрейн, Республіки Гватемала, Держави Катар, Держави Кувейт,
Малайзії, Мексиканських Сполучених Штатів, Нової Зеландії, Об’єднаних
Арабських Еміратів, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, Респуб-
ліки Сінгапур та Турецької Республіки оформляється без подання відповід-
них запрошень, крім випадку, передбаченого пунктом 7 цих Правил.».

3. У пункті 27:
1) в абзаці сьомому цифри «120» замінити цифрами «150»;
2) абзац восьмий викласти у такій редакції:
«За оформлення громадянам Австралії, Антигуа і Барбуди, Співдружності

Багамських островів, Барбадосу, Республіки Маврикій, Нової Зеландії, Об’єд-
наних Арабських Еміратів, Республіки Палау, Республіки Ель Сальвадор, Рес-
публіки Сейшельські Острови, Федерації Сент-Кіттс і Невіс, Республіки
Тринідад і Тобаго та Турецької Республіки віз для в’їзду в Україну з турис-
тичною метою у пунктах пропуску через державний кордон департаментом
консульської служби МЗС або представництвом МЗС на території України
справляється консульський збір у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, якщо інше не передбачено міжнародними договорами Ук-
раїни.».

4. У підпункті 11 пункту 28 слово «МНС» замінити словом «ДСНС».
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Перелік надрокористувачів
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИМСЬКА

БУРОВА КОМПАНІЯ» (Дозволи №№ 3223, 3221, 3224 від 13.12.2007); 
2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САКСЬКИЙ

РАЙОННИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» (Дозвіл
№ 3421 від 05.12.2008);

3. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АКС.МАРИНА» (Дозвіл № 3467 від
30.12.2008);

4. АСАНОВ ШЕВКЕТ РЕСЛІЙОВИЧ (Дозвіл № 3493 від 22.01.2009);
5. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ

ЗАВОД НАПОЇВ» (Дозвіл № 3778 від 05.02.2010);
6. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДИТЯЧИЙ МЕДИЧНИЙ

ЦЕНТР «ЧАЙКА» (Дозвіл № 3783 від 10.02.2010);
7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Р.І.Ц.» (До-

звіл № 3785 від 10.02.2010);
8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦЬ-

БУД» ПРОДУКТ» (Дозвіл № 3861 від 13.10.2010);
9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІРА» (До-

звіл № 3881 від 01.12.2010);
10. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИМЄВРОБУД» (Дозволи №№

3882, 3883 від 02.12.2010, № 4337 від 07.02.2013);
11. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАДРА

КРИМУ» (Дозволи №№ 3952, 3953 від 13.01.2011, № 1946 від
14.05.2002);

12. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МУСОН» (Дозвіл 
№ 4045 від 13.01.2011);

13. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЛІНІЧНИЙ САНАТО-
РІЙ «ПОЛТАВА-КРИМ» (Дозвіл № 4064 від 15.11.2011);

14. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДРУЖБА НАРОДІВ» (Дозвіл № 4081 від 26.12.2011);

15. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖБА НАРОДІВ
НОВА» (Дозвіл № 4092 від 03.02.2012);

16. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ
КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ» (Дозволи № 4013 від 13.01.2011, 4507 від
14.03.2014);

17. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕВМІСЬКВОДОКАНАЛ» СЕ-
ВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дозволи №№ 4097, 4098, 4099,
4100 від 17.02.2012);

18. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАДРА-
ДОБУВАННЯ» (Дозвіл № 4179 від 05.07.2012);

19. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИМСЬКА ФРУКТОВА
КОМПАНІЯ» (Дозвіл № 4247 від 08.11.2012);

20. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОЙ-
ПРОГРЕСС» (Дозвіл № 4276 від 14.12.2012);

21. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИМСЬКИЙ ВИННО-
КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД «БАХЧИСАРАЙ» (Дозвіл № 4333 від 07.02.2013);

22. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСЕР-
ВІС ДАКТ» (Дозвіл № 4338 від 07.02.2013);

23. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАНСІОНАТ «ПРИБЕ-
РЕЖНИЙ» (Дозвіл № 4474 від 25.12.2013);

24. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-БУ-
ДІВЕЛЬНА ФІРМА «АМОН.Т» (Дозвіл № 4498 від 18.02.2014);

25. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО-
КОМПЛЕКС «ВАШЕ ЗДОРОВ’Я» (Дозвіл № 4521 від 22.04.2014);

26. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗКОН-
ТИНЕНТАЛЬ» (Дозвіл № 4182 від 10.07.2012);

27. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОДИ УК-
РАЇНИ» (Дозвіл № 4279 від 14.12.2012);

28. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИМ -
ТОПЕНЕРГОСЕРВІС» (Дозволи № 3536 від 06.12.2004, № 5465 від
23.01.2012);

29. МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «КВАРЦ» (Дозвіл № 236 від 17.02.1995);
30. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОРНЯК» (Дозвіл № 244 від

24.02.1995);
31. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕПАРХ

ЛТД» (Дозвіл № 299 від 17.07.1995);
32. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНКЕРМАНСЬКИЙ

КАР’ЄР РОЗРІЗНИХ ВАПНЯКІВ «ІНКЕРСТРОМ» (Дозвіл № 427 від
18.01.1996);

33. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» (Дозвіл № 500 від 12.04.1996);

34. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕВАС-
ТОПОЛЬСЬКИЙ МІСТ» (Дозвіл № 836 від 11.04.1997);

35. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАРХИНСЬКИЙ
КАР’ЄР» (Дозвіл № 966 від 14.07.1997);

36. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАР’ЄР
МАРМУРНИЙ» (Дозвіл № 1126 від 03.11.1997);

37. ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ГАЛІТ» (Дозвіл № 1128 від
03.11.1997);

38. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРЦИ»
(Дозвіл № 1188 від 23.12.1997);

39. ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИММІСЦПРОМ» (Дозвіл № 1338 від 15.04.1998);

40. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ШЛЯХОВОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІНЯ
№45» ВАТ «ПІВДЕНШЛЯХБУД» (Дозвіл № 1358 від 13.05.1998);

41. КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА УСТАНОВА «ДИТЯЧИЙ КЛІНІЧ-
НИЙ САНАТОРІЙ «ЧАЙКА» (Дозвіл № 1838 від 14.04.1999);

42. МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕТРІТ» (Дозволи № 1919 від
05.07.1999, № 5334 від 13.01.2011);

43. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІССО»
(Дозвіл № 1930 від 14.07.1999);

44. МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕВЕР» Дозволи № 2073 від
22.12.1997, № 2109 від 06.01.2000);

45. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «ЕВЄЛІНА» (Дозвіл № 2176
від 23.03.2000);

46. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬМІНСЬКИЙ ЗАВОД
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (Дозволи №№ 2211, 2212, 2213, 2214 від
30.03.2000);

47. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ
ЗАВОД» (Дозволи № 2215 від 30.03.2000, № 5261 від 29.12.2010);

48. КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО «КРИМ – ІНВЕСТБУД ТА КОМПА-
НІЯ» (Дозволи № 2244 від 08.09.2000, № 2269 від 12.10.2000 № 5910
від 19.02.2014);

49. КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕННИЙ ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧ-
НИЙ ЦЕНТР» (Дозвіл № 2287 від 23.10.2000);

50. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ
ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (Дозвіл № 2339 від 20.12.2000);

51. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕВМІСЬКВОДОКАНАЛ» СЕ-
ВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (Дозволи №№ 2433, 2434, 2435,
2436 від 11.04.2001);

52. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ
КОМБІНАТ «БУДІНДУСТРІЯ» (Дозволи № 2464 від 14.05.2001, № 4925
від 24.02.2009, № 5627 від 16.08.2012);

53. ФЕДЕРАЛЬНЕ ДЕРЖАВНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕР-
ЖАВНИЙ КОСМІЧНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ІМЕНІ М.В.
ХРУНІЧЕВА» (Дозволи № 2473 від 18.05.2001, № 5379 від 13.01.2011
(ФІЛІЯ ПАНСІОНАТ «ПЛАНЕТА»));

54. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САКСЬКИЙ ЗАВОД БУ-
ДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (Дозвіл № 2562 від 12.10.2001);

55. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ
«ВОСХОД» (Дозвіл № 2572 від 19.10.2001);

56. ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КРИМ» (Дозвіл 
№ 2573 від 19.10.2001);

57. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЛАСС»
(Дозвіл № 2614 від 25.12.2001);

58. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАР’ЄР СТАРОКРИМ-
СЬКИЙ» (Дозвіл № 2641 від 01.03.2002);

59. ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ КЛІНІЧНИЙ СА-
НАТОРІЙ (Дозвіл № 2674 від 03.06.2002);

60. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОГІРСЬКИЙ ЗАВОД
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (Дозволи №№ 2690, 2691 від 03.06.2002,
№ 4615 від 18.12.2007);

61. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЛАКЛАВСЬКЕ РУ-
ДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО» (Дозволи №№ 2704, 2707 від
06.06.2002);

62. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ. В.І. ЛЕ-
НІНА (Дозвіл № 2712 від 06.06.2002);

63. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ ПИ-
ВОБЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ ЗАВОД» (Дозвіл № 2771 від 27.08.2002);

64. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОНЯЧНА ДОЛИНА»
(Дозвіл № 2856 від 29.11.2002);

65. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КРИМАВТОДОР» ВІДКРИТОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (Дозвіл № 2873 від 17.12.2002);

66. СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «СОКІЛ-2» (До-
звіл № 2876 від 26.09.2002);

67. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАТО»
(Дозвіл № 2886 від 28.12.2002);

68. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕОДОСІЙСЬКИЙ
ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» (Дозвіл № 2905 від 17.01.2003);

69. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРИВІТНЕ» (Дозвіл № 2911 від
06.02.2003);

70. КОЛЕКТИВНЕ РИБОЛОВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «КОНСТРУК-
ТИВ» (Дозвіл № 2984 від 05.05.2003);

71. КІРОВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬ-
НОГО ГОСПОДАРСТВА (Дозвіл № 3000 від 12.05.2003);

72. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОР-
ТУНА» (Дозвіл № 3069 від 16.07.2003);

73. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УЛЬЯНІВ-
СЬКІ ВАПНЯКИ» (Дозвіл № 3084 від 11.08.2003);

74. САНАТОРІЙ «ПОНИЗОВКА» ДЕРЖАВНОГО УНІТАРНОГО ПІД-
ПРИЄМСТВА МОСКОВСЬКОГО ЛІКУВАЛЬНО-САНАТОРНОГО ОБ’ЄД-
НАННЯ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ МЕРІЇ МОСКВИ (Дозвіл № 3090 від
11.08.2003);

75. ПРЕДСТАВНИЦТВО ВАТ «ВО «СЕВМАШ» ОЗДОРОВЧО-ЛІКУ-
ВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПАНСІОНАТ «СЕВЕРНЫЙ» (ФІЛІЯ) (Дозвіл № 3125
від 26.08.2003);

76. КОРПОРАЦІЯ «ТАВРИДА» (Дозволи № 3486 від 01.11.2004, 
№ 3803 від 30.12.2005);

77. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО САНАТОРІЙ «КАРАСАН»
(Дозвіл № 3496 від 04.11.2004);

78. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОГІР-
СЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ» (Дозвіл № 3710 від 09.12.2005);

79. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО САКСЬКА ГІДРОГЕОЛОГІЧНА РЕ-
ЖИМНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СТАНЦІЯ ЗАТ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (До-
зволи №№ 3737, 3738 від 09.12.2005,  № 4640 від 18.12.2007);

80. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮКРЕЙНІАН КЕМІКАЛ
ПРОДАКТС» (Дозвіл № 3765 від 27.12.2005);

81. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАВОД ШАМПАНСЬКИХ ВИН
«НОВИЙ СВІТ» (Дозвіл № 3767 від 27.12.2005);

82. СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «МИРНИЙ» (До-
звіл № 3810 від 30.12.2005);

83. КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИМСЬКЕ КАР’ЄРОУПРАВ-
ЛІННЯ» (Дозволи №№ 3822, 3823 від 30.12.2005);

84. НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ТА ВИПРОБУВАНЬ КОС-
МІЧНИХ ЗАСОБІВ (Дозвіл № 3917 від 27.06.2006);

85. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НА-
УКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДОГРАЙ» (Дозвіл № 3928
від 29.06.2006);

86. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «САНАТОРІЙ «ЛІВАДІЯ» ЗАТ ЛІКУ-
ВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКР -
ПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (Дозвіл № 3934 від 30.06.2006);

87. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДО-
РОВЧИЙ КОМПЛЕКС «АЙВАЗОВСЬКЕ» (Дозвіл № 3944 від 03.07.2006);

88. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬТ -
ЦЕМ» (Дозвіл № 3959 від 13.07.2006);

89. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРИКУТНИК» (Дозволи № 4039
від 04.10.2006, № 5377 від 13.01.2011);

90. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМЕС-
ТРА-ГОРИЗОНТ» (Дозвіл № 4097 від 24.10.2006);

91. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «БАГЕРОВСЬКИЙ КАР’ЄР» (Дозвіл
№ 4160 від 22.12.2006);

92. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРГАРИТА» (Дозвіл № 4163 від
22.12.2006);

93. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ «МІЖНАРОДНИЙ ДИ-
ТЯЧИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» (Дозвіл № 4186 від 12.12.2006);

94. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛУШТИНСЬКИЙ ЕФІ-
РООЛІЙНИЙ РАДГОСПЗАВОД» (Дозвіл № 4224 від 22.02.2007);

95. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАВРИДА» (Дозвіл № 4258 від
14.05.2007);

96. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧО-
ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «КРИМБУДМАТЕРІАЛИ» (Дозвіл № 4348 від
27.08.2007);

97. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВ-ПІВ-
ДЕНЬ ПЛЮС» (Дозвіл № 4407 від 04.10.2007);

98. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕЗАР»
(Дозвіл № 4409 від 04.10.2007);

99. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КЛІНІЧНИЙ САНАТО-
РІЙ «ПОЛТАВА-КРИМ» (Дозволи № 4521 від 30.11.2007, № 4862 від
21.01.2009,   № 5765 від 23.04.2013);

100. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО САКСЬКА РАЙОННА МІЖГОС-
ПОДАРСЬКА БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ПРИБОЙ» (Дозвіл № 4530 від
06.12.2007);

101. КОЛЕКТИВНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОХОТНІКОВО» (Дозвіл № 4547 від 17.12.2007);

102. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САНАТОРІЙ «УТЬОС»
(Дозвіл № 4644 від 18.12.2007);

103. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УК-
РАЇНИ «САКСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ САНА-
ТОРІЙ ІМ. М.І. ПИРОГОВА» (Дозволи № 4670 від 28.12.2007, № 4863
від 21.01.2009);

104. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬ-
НИЙ КОМБІНАТ «КРИМ» (Дозволи № 4671 від 28.12.2007, № 5811 від
24.07.2013);

105. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРИСТСЬКО-ОЗДО-
РОВЧИЙ КОМПЛЕКС «СУДАК» (Дозволи №№ 4676, 4677 від
28.12.2007);

106. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЮЖ-
ГЕОРАЗВЕДКА» (Дозвіл № 4683 від 17.04.2008);

107. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УДАРНИК» (Дозвіл № 4700
від 17.09.2008);

108. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ
«ДРУЖБА» (Дозвіл № 4713 від 30.09.2008);

109. КРИМСЬКЕ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБ-
НИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПО-
ДАРСТВА М. СУДАКА» (Дозволи №№ 4717, 4718, 4728, 4730 від
22.10.2008);

110. КРИМСЬКЕ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБ-
НИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПО-
ДАРСТВА М. ЄВПАТОРІЇ» (Дозволи №№ 4719, 4720, 4723 від
22.10.2008, № 5134 від 03.02.2010);

111. КРИМСЬКЕ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБ-
НИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНО ГОСПОДАР-
СТВА М. ФЕОДОСІЇ» (№ 4721 від 22.10.2008);

112. КРИМСЬКЕ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБ-
НИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПО-
ДАРСТВА М. САКИ» (Дозволи №№ 4722, 4726 від 22.10.2008);

113. КРИМСЬКЕ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБ-
НИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПО-
ДАРСТВА М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА» (Дозвіл № 4724 від 22.10.2008);

114. КРИМСЬКЕ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОДА
КРИМУ» (Дозволи №№ 4725, 4731 від 22.10.2008);

115. КРИМСЬКЕ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБ-
НИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПО-
ДАРСТВА М. АЛУШТИ» (Дозволи №№ 4727, 4729 від 22.10.2008);

116. КРИМСЬКЕ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБ-
НИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙОГО ГОСПО-
ДАРСТВА М. БАХЧИСАРАЯ» (Дозвіл № 4732 від 22.10.2008);

117. ЦЕНТР (ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ КУРОРТОЛОГІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ)
«КРИМ» (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А0360) (Дозвіл № 4761 від
31.10.2008);

118. КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА УСТАНОВА «КЛІНІЧНИЙ СА-
НАТОРІЙ «СІМЕЇЗ» (Дозвіл № 4788 від 24.11.2008);

119. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПРИ-
МОР’Є» ДЛЯ ДІТЕЙ З БАТЬКАМИ» ЗАТ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ

ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (До-
звіл № 4852 від 30.12.2008);

120. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАНСІО-
НАТ «ВОЛГА» (Дозвіл № 4865 від 21.01.2009);

121. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРЧЕН-
СЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (Дозвіл № 4867 від 21.09.2009);

122. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮГСЕВ-
МОРСЕРВІС» (Дозвіл № 4900 від 05.02.2009);

123. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОРІОН-АГРО» (Дозвіл № 4913
від 17.02.2009);

124. КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА УСТАНОВА «ФІЗІОТЕРАПЕВ-
ТИЧНА ЛІКАРНЯ «ЧОРНІ ВОДИ» (Дозвіл № 4935 від 05.03.2009);

125. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАМНІ
КРИМА» (Дозвіл № 4952 від 27.03.2009);

126. КРИМСЬКЕ РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВИРОБ-
НИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПО-
ДАРСТВА М. ДЖАНКОЯ» (Дозвіл № 4965 від 10.04.2009);

127. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛАЗУРИТ» (Дозвіл № 4974 від
23.04.2009);

128. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІФ-
СЕРВІС» (Дозвіл № 4987 від 30.06.2009);

129. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД-
КОМПЛЕКТ» (Дозволи № 5030 від 22.10.2009, № 5331 від 13.01.2011);

130. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕЛАЯ
СКАЛА» (Дозвіл № 5082 від 28.12.2009);

131. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКАР»
(Дозвіл № 5083 від 29.12.2009);

132. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЛОГІР-
СЬКІ ВАПНЯКИ» (Дозвіл № 5111 від 15.01.2010);

133. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАТО»
(Дозвіл № 5140 від 10.02.2010);

134. КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕННИЙ ЕКОЛОГО-ГЕОЛОГІЧ-
НИЙ ЦЕНТР» (Дозволи №№ 5190, 5191 від 27.09.2010);

135. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АНТЕЙ»
(Дозвіл № 5268 від 29.12.2010);

136. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО САНАТОРІЙ ДЛЯ БАТЬ-
КІВ З ДІТЬМИ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (Дозвіл № 5270 від 29.12.2010);

137. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИМ-
ПАРКСЕРВІС» (Дозвіл № 5314 від 13.01.2011);

138. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АФІНА»
(Дозвіл № 5329 від 13.01.2011);

139. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАНСІО-
НАТ «СОНЯЧНИЙ» (Дозвіл № 5358 від 13.01.2011);

140. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАНСІОНАТ «КА-
НАКА» (Дозвіл № 5366 від 13.01.2011);

141. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОФЕДОРІВКА» (Дозвіл
№ 5367 від 13.01.2011);

142. ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «САНАТОРІЙ «ЗОЛОТИЙ БЕРЕГ»
(Дозвіл № 5369 від 13.01.2011);

143. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЕСТА»
(Дозвіл № 5440 від 27.12.2011);

144. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОСТОК КРИМ» (Дозвіл № 5463
від 20.01.2012);

145. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖБА НАРОДІВ
НОВА» (Дозвіл № 5478 від 03.02.2012);

146. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИМ -
ЕКОЛАЙФ» (Дозвіл № 5657 від 17.10.2012);

147. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ 
АЕРОПОРТ «СІМФЕРОПОЛЬ» (Дозвіл № 5668 від 08.11.2012);

148. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИМСЬКА ФРУК-
ТОВА КОМПАНІЯ» (Дозвіл № 5669 від 08.11.2012);

149. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОРСЬКЕ» (Дозвіл № 5717 від
24.01.2013);

150. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИМ-
СЬКИЙ МОЛОЧНИК» (Дозвіл № 5759 від 11.04.2013);

151. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРЕЙ»
(Дозвіл № 5797 від 18.06.2013);

152. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРЧЕН-
СЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМПЛЕКС» (Дозвіл № 5803 від 26.06.2013);

153. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО С. УЮТНЕ (Дозвіл № 5828 від
29.07.2013);

154. ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «АНИХ-СИРТ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬМІНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МА-
ТЕРІАЛІВ» (Дозвіл № 5831 від 29.07.2013);

155. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НА-
УКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЕОТЕХНІКА-КЕРЧ» (Дозвіл 
№ 5844 від 01.10.2013);

156. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА ТРАНЗИТ» (Дозвіл 
№ 5852 від 14.10.2013);

157. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МПК
СКВОРЦОВО» (Дозвіл № 5886 від 17.12.2013);

158. ТАБІР ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ «БРИГАНТИНА» ФІЛІЯ ВІДКРИ-
ТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕТРОВАГОНМАШ» (Дозвіл 
№ 5893 від 27.12.2013);

159. СІЛЬСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АНДРІАНА» (До-
звіл № 5900 від 25.01.2014);

160. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ
ПЛЮС» (Дозвіл № 5935 від 28.04.2014);

161. ПРЕДСТАВНИЦТВО ВАТ «ВО «СЕВМАШ» ОЗДОРОВЧО-ЛІКУ-
ВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПАНСІОНАТ «СЕВЕРНЫЙ» (ФІЛІЯ) (Дозвіл № 5943
від 22.05.2014).

Шишкіна Дар’я Дмитрівна повідомляє Янукович Галину Вікторівну
про намір здійснити продаж �1/2 частки квартири № 22 в будинку 
№ 14 по вулиці Червоноткацькій в м. Києві. Ціна продажу - сума в ек-
віваленті 15 000 доларів США. Тел. 093-110-10-19.

Шишкіна Дар’я Дмитрівна повідомляє Янукович Галину Вікторівну та
Гуща-Радивіловську Наталю Олегівну про намір продажу �1/2 частки квар-
тири № 72 в будинку 4-б по вулиці Лайоша Гавро в м. Києві. Ціна продажу -
сума в еквіваленті 30 000 доларів США. Тел. 093-110-10-19.

Загублене посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чор-
нобильській АЕС у 1986 р. на ім’я Селецького Петра Івановича, Кате-
горія 2, Серія А, № 046819, видане Кіровоградською обласною
державною адміністрацією 4 січня 1996 року, вважати недійсним.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул.
Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом Кравець Вален-
тини Михайлівни до Поповича Миколи Васильовича, третя особа: Орган опіки
та піклування Краснолиманської міської ради, про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів.

Відповідач Попович М. В. викликається до каб. № 18 суду на 01 квітня 2016
року на 09 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неявки відповідачів, справи будуть розглянуті за їх відсутності за наяв-
ними доказами. 

Суддя Бікезіна О. В.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає Благодир Ан-
дрія Валерійовича, 05.05.1985 р.н., мешканця: м. Конотоп, вул. Будівельників,
40/13 Сумської області, як відповідача по цивільній справі № 2/577/279/16 р.
за позовом ПАТ «МегаБанк» про розірвання договору та стягнення заборго-
ваності за кредитним договором в розмірі 911 грн. 14 коп. в судове засідання,
яке відбудеться 12 квітня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду
за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабінет № 8.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у відсутність від-
повідача на підставі зібраних по справі доказів.

Суддя Л. В. Громова

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
№ 233/690/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Уличного A.M. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі – Уличний Анатолій Миколайович,
17.07.1975 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Де-
бальцеве, вул. Кірова, 9, викликається до суду на 13 год. 30 хв. 01 квітня 2016
року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Каліуш

Роздільнянський районний суд Одеської об-
ласті викликає на судове засідання Лісового
Павла Борисовича, 01.01.1972 року народ-
ження, у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційного
Банку «Приват Банк» до Лісового Павла Бори-
совича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором в розмірі 89989 грн.

Судове засідання відбудеться 05.04.2016
року о 09:30 годині в приміщенні Роздільнян-
ського районного суду Одеської області за ад-
ресою: Одеська область, м. Роздільна, вул.
Леніна, 37-А.

У випадку Вашої неявки в судове засідання
цивільна справа буде розглянута без вашої
присутності.

Суддя С. І. Гринчак

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької
області викликає Добровольського Олександра
Валерійовича, 07.08.1989 року народження, ос-
таннє відоме місце реєстрації: м. Жмеринка, вул.
Тухачевського, 10 Вінницької області, в судове за-
сідання як відповідача у цивільній справі
№130/115/16-ц, №2/130/189/2016 за позовною за-
явою представника Сафіра Федора Олеговича,
який діє в інтересах Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до До-
бровольського Олександра Валерійовича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться о 09
год. 30 хв. 28.03.2016 року за адресою: Вінницька
область, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.

У разі неявки відповідача Добровольського
Олександра Валерійовича в судове засідання,
справу буде розглянуто за його відсутності за на-
явними у справі доказами. Про причини неявки
повідомити суд.

Суддя В. П. Камінський

Заводський районний суд м. Запоріжжя
розглядає цивільну справу №332/451/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства
КБ «Приватбанк» до Махінька Олега Анатолі-
йовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Махінько Олег Анато-
лійович викликається до суду на 25.03.2016
року на 10-00 год., зал судового засідання №1,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачеві пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази.

У випадку неявки до суду відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто за його відсут-
ності. 

Адреса суду: 69009, м. Запоріжжя, вул. Лізи
Чайкіної, 65, тел. (061) 236-56-77.

Суддя О. Л. Шалпегіна

Білокуракинський районний суд
Луганської області викликає в судове
засідання відповідачів по справі 
№ 409/237/16-ц за позовом ПАТ
«Укр соцбанк» до Купрієнко Інни Ми-
колаївни про стягнення заборгова-
ності за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться
24.03.2016 року о 13.00 год. (резер-
вна дата на 28.03.2016 року о 13.00
год.) в залі суду за адресою: Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається Купрієнко Інна Ми-
колаївна, останнє місце реєстрації: м.
Луганськ, вул. Баха, буд. 11, кв. 1.

У випадку неявки відповідача
справу буде розглянуто за її відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Білокуракинський районний суд
Луганської області викликає Шев-
ченка Євгена Сергійовича, м. Лу-
ганськ, кв. Мирний, 13-а/51, як
відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 409/202/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості за догово-
ром кредиту, що відбудеться
29.03.2016 року о 10 год. 00 хв. в при-
міщенні суду за адресою: 92200, Лу-
ганська 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

Державна служба геології та надр України (далі - Держгеонадра) доводить до відома, що у зв’язку із неусуненням надрокористувачами причин зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (перелік додається) прийнято рішення припинити право 
користування надрами у судовому порядку. 

Відповідно до положень статті 26 Кодексу України про надра право користування надрами припиняється у судовому порядку у разі отримання від надрокористувача незгоди на таке припинення органом, який надав надра у користування. 
Враховуючи викладене, надрокористувачам необхідно надати до Держгеонадр в 15-денний строк власну позицію (згоду/незгоду) на припинення права користування надрами згідно зі спеціальними дозволами на користування надрами (далі – Дозволи), зазначеними у переліку.
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оголошення

Міністерство екології та природних ресурсів України є головним органом у сис-
темі центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації
державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,
екологічної та у межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної без-
пеки, поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, пестицидами і агро-
хімікатами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, радіаційного захисту,
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (надр,
поверхневих та підземних вод, внутрішніх морських вод і територіального моря,
атмосферного повітря, лісів, тваринного (у тому числі водних живих ресурсів,
мисливських та немисливських видів тварин) і рослинного світу та природних ре-
сурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони України, відтворення та охорони земель, збереження, відтво-
рення і невиснажливого використання біота ландшафтного різноманіття, форму-
вання, збереження і використання екологічної мережі, організації, охорони та
використання природно-заповідного фонду, збереження озонового шару, регу-
лювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його
змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату та Кіотського протоколу до неї, розвитку водного господарства і меліорації
земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також у
сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог зако-
нодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне ви-
користання, відтворення та охорону природних ресурсів.

Основними завданнями Міністерства екології та природних ресурсів України є:
1) формування державної політики у сферах:
охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах своєї

компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, поводження з відхо-
дами, у тому числі радіоактивними, пестицидами і агрохімікатами, ліквідації на-
слідків Чорнобильської катастрофи, радіаційного захисту, раціонального
використання, відтворення і охорони природних ресурсів, відтворення та охорони
земель, збереження, відтворення та невиснажливого використання біо- та лан-
дшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної
мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, охо-
рони атмосферного повітря, збереження озонового шару, регулювання негатив-
ного антропогенного впливу на зміну клімату і адаптації до його змін і виконання
у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського
протоколу до неї, розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного
вивчення та раціонального використання надр;

державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охо-
рону навколишнього природного середовища, раціональне використання, відтво-
рення і охорону природних ресурсів, відтворення та охорону земель, екологічну
та у межах своєї компетенції радіаційну безпеку, охорону та використання тери-
торій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і невис-
нажливе використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування,
збереження і використання екологічної мережі, з питань поводження з відходами
(крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речо-
винами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і генетич-
ної безпеки щодо біологічних об’єктів природного середовища при створенні,
дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів
(ГМО) у відкритій системі, здійснення державного геологічного контролю;

2) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища, екологічної та в межах своєї компетенції біологічної і генетичної без-
пеки, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами),
небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, раціональ-
ного використання, відтворення і охорони природних ресурсів, відтворення та
охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо-
та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання еко-
логічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного
фонду, охорони атмосферного повітря, збереження озонового шару, регулювання
негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і
виконання в межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
та Кіотського протоколу до неї та реалізація у межах компетенції державної полі-
тики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» з
урахуванням змін, внесених законами України, постановами та розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, Міністерству екології та природних ресурсів України
затверджено бюджетні призначення в обсязі 6 228,1 млн. грн., у тому числі: за
загальним фондом – 3 535,8 млн. грн., за спеціальним фондом – 2 692,3 млн.
гривень.

У межах бюджетних асигнувань виконувалося двадцять три бюджетні про-
грами.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401010 «Загальне керівництво та уп-
равління у сфері екології та природних ресурсів» Міністерством екології та при-
родних ресурсів України використано кошти у сумі 34,8 млн. грн., у тому числі за
загальним фондом – 21,6 млн. гривень.

Протягом року розглянуто 65 законопроектів, отримано та опрацьовано 48 683
шт. кореспонденції (доручень, листів), прийнято та опрацьовано 483 звіти фінан-
сово-господарської діяльності установ організацій та підприємств, що належать
до сфери управління Міністерства.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401040 «Прикладні наукові та науково-
технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і дер-
жавним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка
підготовки наукових кадрів» Міністерством екології та природних ресурсів України
використано кошти у сумі 26,8 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 12,7
млн. грн.

У 2015 році завершено 233 прикладних наукових дослідження у природоохо-
ронній сфері.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401090 «Підвищення кваліфікації та пе-
репідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та на-
уково-педагогічних кадрів» Міністерством екології та природних ресурсів України
використано кошти у сумі 11,6 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 9,4
млн. грн.

Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію у звітному періоді за загальним
та спеціальним фондами, становила 3 283 особи.

У 2015 році розроблено 7 науково-дослідних робіт.
За бюджетною програмою по КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних

заходів» Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти
у сумі 421,0 млн. грн., у тому числі за спеціальним фондом – 32,1 млн. гривень.

За рахунок використаних коштів було забезпечено здійснення системи заходів,
спрямованих на збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних
комплексів, біологічного різноманіття, в тому числі генофонду рослинного і тва-
ринного світу, в 42 установах, що відносяться до сфери управління Мінприроди
площею 1092,2 тис. га. На існуючих територіях природно-заповідного фонду збе-
режено 284 види рослин і 175 видів тварин, занесених до Червоної книги України.

Також за рахунок коштів вказаної бюджетної програми було частково виконано
ряд заходів за наступними напрямами, а саме: забезпечення раціонального ви-
користання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів; забезпечення
природно-заповідного фонду; забезпечення участі у діяльності міжнародних ор-
ганізацій природоохоронного спрямування (у тому числі сплата членських внес-
ків); охорона і раціональне використання водних ресурсів.

Крім цього, кошти були спрямовані на погашення кредиторської заборгованості
за природоохоронними заходами.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401500 «Здійснення заходів щодо реа-
лізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середо-
вища» Міністерство екології та природних ресурсів України листом від 04.12.2015
№5/1-11/14841-15 направило до Міністерства фінансів України проект паспорта
вказаної вище бюджетної програми разом з проектом наказу про його затвер-
дження. Згідно з наказом Мінфіну від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджет-
них програм» у визначений термін Мінфіном не було затверджено паспорт цієї
бюджетної програми. Відповідно за відсутністю затвердженого паспорта, Дер-
жказначейство не здійснювало платежі за природоохоронними заходами бюд-
жетної програми за КПКВК 2401500 «Здійснення заходів щодо реалізації
пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища»
(спеціальний фонд).

За бюджетною програмою по КПКВК 2401510 «Внески України до бюджетів
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного
журналу транзакцій» Міністерством екології та природних ресурсів України вико-
ристано кошти за загальним фондом у сумі 0,166 млн. гривень.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401520 «Забезпечення діяльності На-

ціонального центру обліку викидів парникових газів» Міністерством екології та
природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 1,3
млн. грн.

Мета програми — забезпечення збирання, оброблення, систематизація, аналіз
та накопичення інформації, необхідної для проведення підготовки Національного
кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також удоско-
налення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парни-
кових газів.

Протягом року Національним центром обліку викидів парникових газів отри-
мано та опрацьовано 449 шт. кореспонденції (доручень, листів), оформлено 1 Річ-
ний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами
за попередній період та 5 Проміжних звітів про Національний кадастр антропо-
генних викидів та абсорбції парникових газів в секторах: промислові процеси,
енергетики, аграрному, лісового господарства та землекористування, тверді від-
ходи та розчинники.

За бюджетною програмою по КПКВК 2401530 «Державна підтримка заходів,
спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових
газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення,
розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» Міністерством
екології та природних ресурсів України використано кошти за спеціальним фон-
дом у сумі 668,5 млн. грн.

Метою цієї бюджетної програми є забезпечення виконання вимог Рамкової
конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та впровадження меха-
нізмів Кіотського протоколу до неї. Завданням бюджетної програми є впровад-
ження механізмів, передбачених Кіотським протоколом до Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату, в частині реалізації проектів цільових екологічних (зеле-
них) інвестицій, що спрямовані на зменшення викидів парникових газів та розви-
ток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату, в тому числі у
міжнародному переговорному процесі з питань зміни клімату.

Основним напрямом використання бюджетних коштів є реалізація проектів ці-
льових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів,
пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконання зобов’язань сторін Кіотського
протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

В межах коштів передбаченої бюджетної програми замінено 348 шт. рухомого
складу існуючих патрульних автомобілів у МВС України з гібридною силовою ус-
тановкою та модернізовано 25 вагонів типу «Е».

За бюджетною програмою по КПКВК 2402010 «Керівництво та управління у
сфері екологічних інвестицій» Міністерством екології та природних ресурсів Ук-
раїни використано кошти у сумі 2,6 млн. грн., у тому числі за загальним фондом
— 1,8 млн. гривень.

Мета програми – забезпечення заходів з ліквідації Державного агентства еко-
логічних інвестицій України.

Протягом року розроблено 7 проектів нормативно-правових та законодавчих
актів, отримано та опрацьовано 665 шт. кореспонденції (доручень, листів, звер-
нень, заяв, скарг).

За бюджетною програмою по КПКВК 2404010 «Керівництво та управління у
сфері геологічного вивчення та використання надр» Міністерством екології та
природних ресурсів України використано кошти у сумі 39,1 млн. грн., у тому числі
за спеціальним фондом – 28,8 млн. гривень.

Протягом року видано, переоформлено та продовжено 518 спеціальних до-
зволів, проведено 517 перевірки при видобуванні корисних копалин та 199 пере-
вірок надрокористування при геологічному вивченні, опрацьовано 20300 шт.
вхідної кореспонденції.

За бюджетною програмою по КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировин-
ної бази» Міністерством екології та природних ресурсів України використано
кошти за загальним фондом у сум 89,9 млн. гривень.

За рахунок вказаних коштів підготовлено 1 нафтогазоносний об’єкт площею
близько 22,2 кв. км. з перспективними ресурсами 1,5 млн. тонн умовного палива,
отримано прирости запасів і ресурсів інших 6 видів корисних копалин, пробурено
10 артезіанських свердловин.

За бюджетною програмою по КПКВК 2405010 «Керівництво та управління у
сфері екологічного контролю» Міністерством екології та природних ресурсів Ук-
раїни використано кошти за загальним фондом у сумі 125,3 млн. гривень.

Протягом року проведено 18 260 інспекційних перевірок, стягнуто штрафів на
суму 3 631,0 тис. грн., стягнуто коштів на суму 36 203,4 тис. грн. за пред’явленими
претензіями та позовами за екологічні збитки, проведено радіологічний контроль
252 689,3 тис. тонн вантажу та екологічний контроль 20 816,1 тис. тонн вантажу
в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності внутрішніх мит-
ниць, отримано та опрацьовано 22 883 шт. кореспонденції (доручень, листів).

За бюджетною програмою по КПКВК 2406010 «Керівництво та управління у
сфері радіаційного захисту населення» Міністерством екології та природних ре-
сурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 0,6 млн. гривень.

Протягом року Національною комісією з радіаційного захисту населення Ук-
раїни опрацьовувалися проекти основних концепцій, принципів, норм, правил,
стандартів та заходів протирадіаційного захисту, рекомендацій щодо зменшення
впливу на здоров’я населення України радіаційного фактору, крім того опрацьо-
вано 142 од. вхідної кореспонденції.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407010 «Керівництво та управління у
сфері водного господарства» Міністерством екології та природних ресурсів Ук-
раїни використано кошти за загальним фондом у сумі 10,0 млн. гривень.

Мета програми – забезпечення управління водними ресурсами та функціону-
вання водогосподарсько-меліоративного комплексу.

Реалізація бюджетної програми здійснювалась відповідно до Водного кодексу
України, Закону України від 14 січня 2000 року №1389 «Про меліорацію  земель»,
постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 393/2014 «Про
затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України».

За бюджетною програмою по КПКВК 2407020 «Прикладні наукові та науково-
технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку
водного господарства» Міністерством екології та природних ресурсів України ви-
користано кошти за загальним фондом у сумі 0,1 млн. гривень.

Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт здійснюва-
лося у 8 наукових установах, якими протягом року забезпечено виконання 5 на-
уково-дослідних (дослідно-конструкторських) робіт.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407040 «Підвищення кваліфікації кадрів
у сфері водного господарства» Міністерством екології та природних ресурсів Ук-
раїни використано кошти, спрямовані на підвищення кваліфікації, підготовку та
перепідготовку слухачів у Державному інституті управління і економіки водних
ресурсів, у сумі 4,1 млн. грн., у тому числі за загальним фондом – 2,5 млн. гри-
вень.

Протягом 2015 року в інституті підвищили кваліфікацію 2 717 працівників во-
догосподарської галузі, було проведено 9 короткострокових семінарів.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407050 «Експлуатація державного во-
догосподарського комплексу та управління водними ресурсами» Міністерством
екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 2 152,3 млн.
грн., у тому числі за загальним фондом – 974,1 млн. гривень, за спеціальним – 
1 178,2 млн. гривень.

Основною метою цієї бюджетної програми є забезпечення потреб населення і
галузей національної економіки у водних ресурсах, проведення їх міжбасейнового
перерозподілу, своєчасне водовідведення надлишкових вод з осушених земель,
захист територій та населених пунктів від підтоплення і затоплення, створення
сприятливого водно-повітряного режиму для забезпечення гарантованого вироб-
ництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних та осушених землях. Крім
того, за рахунок коштів програми виконувався комплекс заходів щодо забезпе-
чення функціонування системи спостережень, збирання, обробки, передавання,
збереження та аналізу інформації про стан поверхневих вод річок, водосховищ,
каналів, зрошувальних систем та водойм у межах водогосподарських систем
комплексного призначення, систем міжгалузевого та сільськогосподарського во-
допостачання, водойм у зонах впливу атомних електростанцій, поверхневих вод
у прикордонних зонах, місцях їх інтенсивного виробничо-господарського вико-
ристання. Також виконувались завдання зі збору інформації про стан забезпе-
чення обліку використання вод та контролю за охороною та раціональним
використанням водних ресурсів, складання щорічників водокористування та па-
спортів малих річок, виконання міжнародних угод щодо співробітництва на транс-
кордонних водних об’єктах та управління водними ресурсами.

За рахунок цих коштів у 2015 році було підготовлено до поливу зрошувані
землі на площі 690,2 тис. га, забезпечено подачу води в маловодні регіони в об’ємі
2 106 300 тис. куб. м., здійснено водовідведення та регулювання водноповітряного
режиму на площі 2 781,3 тис. га., проведено моніторинг за гідрогеолого-меліо-

ративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних сис-
тем на площі 4 888,6 тис. га.

З метою запобігання затопленню територій перекачано насосними станціями
захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ 1 052 100 тис. куб. м води.

За рахунок коштів програми виконано 89 872 вимірювань показників якості
води, на основі яких проводився аналіз екологічного стану та оперативно при-
ймались управлінські рішення щодо покращення стану поверхневих вод.

Виготовлено 28 щорічників водокористування по басейнах річок України.
Здійснювалась оперативна оптимізація режиму експлуатації каскаду дніпров-

ських водосховищ при їх підготовці до пропуску повені, а також у стаціонарному
режимі.

Забезпечено виконання зобов’язань України в межах реалізації співробітництва
на прикордонних водах. У рамках міжнародної співпраці організовано 28 міжна-
родних зустрічей з питань співробітництва на прикордонних водах.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407070 «Захист від шкідливої дії вод
сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні
р. Тиса у Закарпатській області» Міністерством екології та природних ресурсів Ук-
раїни використано за загальним фондом кошти у сумі 65,6 млн. гривень.

Програма спрямована на реалізацію Загальнодержавної цільової програми
розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки
Дніпро на період до 2021 року, затвердженої Законом України від 24.05.2012 №
4836-VI, а саме на захист від шкідливої дії вод території та населення Закарпат-
ської області.

Кінцевою метою програми є здійснення заходів для запобігання та ліквідації
шкідливої дії вод, які передбачають комплексний підхід до будівництва захисних
споруд, включаючи поліпшення екологічного стану водних об’єктів; зменшення
матеріальних збитків від затоплення і підтоплення населених пунктів, виробничих
об’єктів і сільськогосподарських угідь унаслідок повеней і паводків; створення
сприятливих умов для розвитку інфраструктури населених пунктів; екологічне ви-
ховання населення, спрямоване на дбайливе ставлення до довкілля; удоскона-
лення служби протипаводкового захисту, включаючи експлуатацію захисних
гідротехнічних споруд.

За рахунок вказаних коштів було здійснено ряд протипаводкових заходів, зок-
рема побудовано 5 гідротехнічних споруд, здійснено берегоукріплення довжиною
0,2 км., розчищено 2,7 км русел річок, захищено від паводків 5 населених пунктів,
5 садибу та 55 га. сільськогосподарських угідь.

За бюджетною програмою по КПКВК 2407130 «Виконання боргових зо-
бов’язань за кредитом, залученим ДП «Львівська обласна дирекція з протипавод-
кового захисту» під державну гарантію» Міністерством екології та природних
ресурсів України використано кошти за загальним фондом у сумі 63,4 млн. гри-
вень.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408010 «Керівництво та управління ді-
яльністю у зоні відчуження» Міністерством екології та природних ресурсів України
використано кошти за загальним фондом у сумі 5,4 млн. гривень.

Протягом року розглянуто та опрацьовано 5,5 тис. од. кореспонденції (дору-
чень, листів, звернень громадян).

За бюджетною програмою по КПКВК 2408040 «Внески України до Чорнобиль-
ського фонду «Укриття» та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР» Міністерством еко-
логії та природних ресурсів України використано кошти за загальним фондом у
сумі 601,2 млн. гривень, з них: Грошовий внесок України в сумі 19,1 млн. грн.,
Майновий внесок України в сумі 582,1 млн. гривень.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408070 «Радіологічний захист населення
та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення»
Міністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за за-
гальним фондом у сумі 2,0 млн. гривень.

Контроль за рівнями радіоактивного забруднення продуктів харчування, сіль-
ськогосподарської та лісової продукції в найбільш забруднених районах у 2015
році здійснювали 43 спеціалісти – радіоекологи у 503 населених пунктах зони га-
рантованого добровільного відселення Волинської, Житомирської, Київської, Рів-
ненської, Черкаської та Чернігівської областей. Спеціалістами радіологами за
звітний період відібрано і перевірено 34 959 проб, з них 2,15 % проб мали пере-
вищення допустимих рівнів забруднення радіоцезієм, в тому числі: молоко, м’ясо
і найчастіше лісові гриби та ягоди.

Радіоекологами надано 4 374 консультації населенню, проведено 15 семінарів,
взято участь у нарадах, сесіях районних та сільських рад, опубліковано статті на
Чорнобильську тематику в районних газетах.

Для недопущення повторного локального радіоактивного забруднення тери-
торії зони безумовного (обов’язкового) відселення у Житомирській області внас-
лідок лісових пожеж, Народицькою районною спеціалізованою станцією по
догляду за землями зони безумовного (обов’язкового) відселення проводяться
заходи щодо оновлення мінералізованих смуг навколо полишених населених
пунктів, підкошування трав та забезпечення належного санітарно-екологічному
стану 16 064 гектари небезпечних за радіаційним фактором землях.

Роботи в першу чергу виконувались на територіях, прилеглих до лісів, вздовж
магістральних доріг та окремих відселених сіл, в яких і на сьогодні проживають
його колишні мешканці похилого віку та самопоселенці, де високорослий травос-
тій та необережне поводження з вогнем можуть призвести до пожеж з великими
негативними наслідками.

У 2015 році Народицькою станцією було створено та поновлено 84,2 км про-
типожежних мінералізованих смуг, проведено протипожежне підкошування ви-
сокорослого травостою на 35,5 га, відпрацьовано на гасінні пожеж
ранньовесняний період 36 тракторогодин та створено при цьому 28,0 км проти-
пожежних локалізаційних смуг.

Для кваліфікованого виконання завдань з радіологічного захисту населення,
яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, діє система підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з питань радіаційної безпеки
населення. За 2015 рік в Українському радіологічному учбовому центрі підвищили
кваліфікацію 74 фахівці, які працюють у сфері радіаційного контролю. Протягом
року УРУЦ проводилася навчально-методична робота по перегляду і оновленню
нормативних документів, що визначають порядок проведення атестації, та залі-
кової бази комп’ютерної системи атестації.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408080 «Наукове забезпечення робіт та
інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи» Мі-
ністерством екології та природних ресурсів України використано кошти за загаль-
ним фондом у сумі 3,0 млн. гривень.

В межах виконання 13 наукових тем (з них 3 – завершено, 10 – перехідні) про-
ведено 5 експедицій: 1 комплексну історико-етнографічну (до Любешівського р-
ну Волинської обл.), З тематичні (з вивчення традиційної обрядовості) та 1
археологічну (розкопки літописного міста Чорнобиль та його околиць), під час
яких обстежено 36 автентичних населених пунктів Українського Полісся та 22 по-
селення переселенців (де проживають колишні мешканці 39 постраждалих сіл).

У результаті польових досліджень утворено 678 годин аудіозаписів та 51 годину
відеозаписів, обстежено 46 давніх архітектурних споруд (на 14 об’єктах – прове-
дено детальні обміри); відзнято близько 10 тис. фотографій, зібрано 436 пред-
метів музейного значення. На території середньовічного Чорнобиля виявлено 15
археологічних об’єктів, а також 1 940 артефактів.

Паралельно виконувалися роботи з опрацювання польових матеріалів. За звіт-
ний період розшифровано 74 години аудіозаписів та 4 години відеозаписів, про-
ведено комп’ютерну обробку та введено до фонду користування З 348 наукових
фотографій, опрацьовано 1 700 архівних документів на паперовій основі, прове-
дено науковий інвентарний опис 600 музейних предметів та камеральну обробку
1 288 археологічних артефактів, укладено 12 етнографічних карт, 4 плани архео-
логічного розкопу та виконано 119 рисунків з відтворенням археологічних арте-
фактів.

У плані впровадження результатів наукових досліджень виконано довидавничу
підготовку наукового музично-етнографічного збірника «Музичний фольклор Ки-
ївського Полісся. Ч. 1 – 2» та музичного збірника «Народні пісні Березнівщини»,
підготовлено та видано збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної кон-
ференції ДНЦЗКСТК «Дослідження та збереження традиційної культури Полісся
(1994 – 2014 рр.): здобутки й перспективи», підготовлено етнографічну вистав-
кову експозицію пам’яток народної культури Українського Полісся (м. Київ) та ар-
хеологічну виставку «Скарби землі Чорнобильської» (Національний музей історії
України); на базі ДНЦЗКСТК проведено Всеукраїнську науково-практичну конфе-
ренцію з міжнародною участю «Актуальні проблеми дослідження і збереження
традиційної культурної спадщини Українського Полісся (за матеріалами з Любе-

ІНФОРМАЦІЯ
про використання коштів Державного бюджету України Міністерством екології та природних ресурсів України у 2015 році
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шівського р-ну Волинської обл.)» та взято участь в організації і проведенні Всеук-
раїнської наукової історико-краєзнавчої конференції «Київське Полісся: історія,
археологія, етнографія». Працівниками ДНЦЗКСТУ протягом 2015 року опубліко-
вано 57 наукових робіт та зроблено 75 виступів на всеукраїнських і міжнародних
наукових конференціях.

За звітний період виконано комплекс робіт з опрацювання та збереження ар-
хівно-музейних фондів Музею-архіву народної культури Українського Полісся
ДНЦЗКСТК. Зокрема переведено у цифровий формат 111 год. аналогових аудіо-
записів, внесено до страхового фонду 189 годин аудіо- та 50 годин відеозаписів,
оцифровано та введено до страхового фонду 2 365 плівкових фотодокументів;
здійснено профілактичну консервацію 420 музейних предметів, реставрацію 41
музейного предмета та фотофіксацію понад 600 заінвентаризованих музейних
пам’яток. Виконано також великий обсяг робіт з упорядкування музейного фон-
досховища у м. Києві після проведення у ньому поточного ремонту.

Підготовлено заключні та проміжні наукові звіти про виконані НДР. Загальний
обсяг наукової продукції, створеної ДНЦЗКСТК у 2015 році (включаючи розшиф-
ровки польових матеріалів) становить 196,3 друк. арк.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408090 «Виконання робіт у сфері по-
водження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу
«Вектор» та експлуатація його об’єктів» Міністерством екології та природних ре-
сурсів України використано кошти у сумі 67,2 млн. гривень, у тому числі за за-
гальним фондом – 61,2 млн. гривень.

За звітний період спецкомбінатами ДК «УкрДО «Радон» прийнято на тимчасове
зберігання 68,213 тонн радіоактивних відходів; дезактивовано 11,3 тонн спецодягу
та засобів індивідуального захисту; персоналом ДК «УкрДО «Радон» взято участь
у ліквідації 30 радіаційних аварій на території України, пов’язаних з виявленням
радіоактивних матеріалів у незаконному обігу.

ДСП «ЦППРВ» виконано комплекс робіт з підготовки дозвільних документів,
транспортування та безпосереднього захоронення радіоактивних відходів (74 кон-
тейнери, 66 м3) у спеціально обладнаному приповерхневому сховищі твердих ра-
діоактивних відходів комплексу виробництв «Вектор» від Харківського ДМСК.

Завершено будівництво Централізованого сховища відпрацьованих джерел іо-
нізуючого випромінювання. Сховище призначене для приймання, ідентифікації,
сортування, обробки, кондиціонування, паспортизації і подальшого роздільного
зберігання (50-100 років) відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання
(далі – ВДІВ) закритого типу. Загальна кількість ВДІВ, запланованих до приймання
– 500 000 од. В березні 2016 року планується провести «гарячі» випробування,
після чого ввести сховище в експлуатацію.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408110 «Підтримка екологічно безпеч-
ного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення» Мініс-
терством екології та природних ресурсів України використано кошти у сумі 242,3
млн. гривень, у тому числі за загальним фондом у сумі 209,0 млн. гривень.

Протягом року проводився радіаційно-екологічний моніторинг, що передбачав
визначення концентрації радіонуклідів у повітрі, поверхневих, підземних, питних
та стічних водах, донних відкладеннях водойм, ґрунті, а також радіаційно-дози-
метричний контроль на КДП зони відчуження, при дезактивації техніки, облад-
нання та матеріалів, при захороненні РАВ на ПЗРВ «Буряківка», у місцях
проживання персоналу, в адміністративно-виробничих приміщеннях. За звітний
період згідно з регламентом відібрано 45 677 проб (100,0% плану).

Лісогосподарські заходи передбачали охорону лісів від пожеж, шкідників, хво-
роб та лісопорушень, а також створення нових лісових насаджень для викорис-
тання їх захисних функцій із зменшення обсягу виносу радіонуклідів за межі зони
відчуження.

Водоохоронні заходи було спрямовано на експлуатацію і технічне обслугову-
вання водоохоронних споруд лівого та правого берегів річки Прип’ять, меліора-
тивних систем, контрольно-спостережних свердловин, насосних станцій,
водпостів, а також проведення контрольних оглядів свердловин водопониження
дренажної завіси става-охолоджувача, берегового відсікаючого дренажу 
м. Прип’ять і контрольно-спостережних свердловин зони відчуження.

Виконано роботи з транспортування радіоактивних відходів – 4 800,0 м3.
На пунктах тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ) проводилось

обстеження траншей і буртів, за результатами якого узгоджено з Держатомрегу-
лювання України технічні рішення щодо ліквідації найбільш небезпечних траншей

і буртів. У першу чергу радіоактивні відходи ліквідовані з траншей Т 108 та при-
леглої території ПТЛРВ «Нова Будбаза» та траншей Т-1, Т-2, Т-4 ПТЛРВ «Нафто-
база» загальним об’ємом 4800,0 м3; захоронено РАВ на ПЗРВ «Буряківка»: всього
9 800,0 м3, у тому числі: з них за бюджетні кошти – 4 800,0 м3 (100% плану).

За звітний період дезактивовано автотранспорту, обладнання і спецтехніки –
96 одиниць, спецодягу – 22,98 тонни, у тому числі: з них за бюджетні кошти –
11,81 тонни.

За бюджетною програмою по КПКВК 2408120 «Підтримка у безпечному стані
енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуа-
тації Чорнобильської АЕС, у тому числі на оплату робіт (заходів), виконаних у 2014
році згідно із затвердженим планом» Міністерством екології та природних ресур-
сів України використано кошти у сумі 918,2 млн. гривень, у тому числі за загаль-
ним фондом у сумі 698,8 млн. гривень.

Експлуатуюча організація ДСП ЧАЕС забезпечила на належному рівні безпеку
блоків № 1, 2, 3, сховища відпрацьованого ядерного палива № 1 (СВЯП-1), об’єкта
«Укриття», фізичний захист ядерних матеріалів, що знаходяться на проммайдан-
чику ЧАЕС, та дотримання гарантій МАГATE щодо їх зберігання. Радіаційний вплив
на персонал, населення і навколишнє середовище не перевищував встановлених
дозових меж опромінення персоналу та населення, нормативів по викидах і ски-
дах.

Серед найбільш значних досягнень підприємства в 2015 році слід відзначити:
1. Виконання великого обсягу робіт із спорудження арки НБК, технологічної

будівлі та допоміжних споруд:
• змонтовано 15 178,54 тонни металоконструкцій західної частини арки та 

14 150,9 тонни металоконструкцій східної частини арки;
• 25 листопада 2015 року в зоні монтажу нового безпечного конфайнмента на

майданчику ЧАЕС було розпочато роботу з піддомкрачування західного моста сис-
теми основних кранів (СОК) НБК.

• 16 грудня 2015 року виконано переміщення західного моста СОК в зону очі-
кування. Підрядник розпочав поставку елементів східного моста в зону збирання
арки;

• виконується облаштування стін та перекриття технологічної будівлі; оздоб-
лювальні роботи будівлі електротехнічних пристроїв; монтаж опалубки насосної
станції пожежогасіння.

2. Активізацію  виконання робіт по огороджувальному контуру НБК, оскільки
даний проект має критичну взаємодію з будівництвом НБК – арка не може бути
насунута в проектне положення і введена в експлуатацію до завершення будів-
ництва торцевих стін. Крім створення низки будівельних конструкцій проект також
передбачає реконструкцію всіх існуючих систем діючого огороджувального кон-
туру та систем контролю об’єкта «Укриття», втому    числі системи вентиляції, по-
жежегасіння, управління тощо. Прискорення проекту потребує реалізації низки
заходів з боку підрядних організацій та додаткової посиленої взаємодії всіх учас-
ників сторін.

3. Значний прогрес за проектом будівництва сховища відпрацьованого ядер-
ного палива (СВЯП-2):

• отримані висновки державної експертизи ЯРБ на технічні специфікації всього
обладнання, важливого для безпеки (ВБ), на всі технічні специфікації систем ВБ
та на 23 програми заводських приймальних випробувань (ЗПВ) обладнання ВБ;

• в період з 7 по 17 грудня 2015 року на виробничих майданчиках BNG (субпід-
рядник Holtec International) в Німеччині відбулися ЗПВ частини основного облад-
нання «гарячої» камери СВЯП-2;

• відповідно до графіка виконання робіт 24-25 листопада 2015 року виконана
поставка на ДСП ЧАЕС першої партії ДСЕП з паливними патронами у кількості 10
одиниць. 10 ДСЕП з паливними патронами достатньо для роботи СВЯП з проек-
тною продуктивністю протягом 5 місяців.

4. Отримання окремого дозволу Держатомрегулювання України серії ОД 
№ 000040/8 на здійснення діяльності на етапі остаточного закриття та консервації
блоків № 1, 2 та 3 Чорнобильської АЕС. Це означає, що Чорнобильська АЕС за-
вершує діяльність з припинення експлуатації та офіційно переходить до етапу ос-
таточного закриття та консервації. Дозвіл видано згідно з умовами ліцензії серії
ЕО № 000040 від 22 березня 2002 року на право здійснення діяльності зі зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС.

5. Виконано комплексні випробування ЗПРРВ на активному продукті (кубовому
залишку). При цьому прийнято на ЗПРРВ 8,8 м3 кубового залишку; перероблено
5,1 м3 кубового залишку; вироблено 63 упаковки РАВ; відправлено на СОПСТРВ 4
упаковки РАВ.

6. Завершені роботи в рамках другого етапу «гарячих» випробувань.
7. На заводі «ШКОДА», м. Плзень, Чехія, у період з 09.11.2015 по 12.11.2015

проведені успішні приймальні іспити пакувального комплекту нового вагона-кон-
тейнеру.  Проводиться робота з  підготовки пакувального комплекту до його по-
ставки на майданчик ДСП ЧАЕС.

8. У 2015 році активно виконувався демонтаж обладнання машинного залу
енергоблоку № 1 – з початку 2015 року демонтовано 2 811,03 тонни металу, 
3 637,85 тонни металу (у тому числі демонтованого в попередні роки) звільнено
від регулюючого контролю та направлено на «чистий» склад.

За напрямком «Остаточна зупинка систем і устаткування» підрозділами ДСП
ЧАЕС з початку 2015 року виведено з експлуатації 8 систем, 101 одиниця облад-
нання та 12 електричних збірок.

У відсіках басейну витримки СВЯП-1 знаходиться 21 231,5 одиниць ВТВЗ.
У частині поводження з радіоактивними відходами в 2015 році:
• передано з об’єктів проммайданчика ДСП ЧАЕС та ОУ на захоронення на ПЗРВ

«Буряківка» 5 011,4 м3 ТРВ;
• внаслідок перероблення радіоактивно-забруднених трапних вод на СВО-4 ут-

ворилося 18,35 м3 РРВ (кубового залишку);
• проведено дезактивацію 821,06 тонни радіоактивно забрудненого обладнання

та матеріалів;
• на майданчику тимчасового складування технологічних матеріалів (ТМ) зна-

ходиться 96 832,6 м3 ТМ, з яких 13 658 м3 прийнято у 2015 році. Вивезено на за-
хоронення 258 м3 ТМ.

У рамках програми «Інструмент ядерної безпеки» ЄК продовжується реалізація
низки міжнародних проектів, за якими ДСП ЧАЕС є реципієнтом, а саме: «Під-
тримка в характеризації та звільненні радіоактивних відходів від регулюючого кон-
тролю в Україні» та «Створення промислової установки з очищення води ТУЕ та
органіки».

1 грудня 2015 року на майданчик ЧАЕС поставлено комп’ютерне обладнання
та програмне забезпечення в рамках проекту міжнародної технічної допомоги
«Створення та реалізація центру візуалізації зняття з експлуатації Чорнобильської
АЕС». Введення центру в дослідно-промислову експлуатацію планується на по-
чатку 2016 року.

У зв’язку зі зниженням рівня у водоймищі-охолоджувачі було виконано низку
організаційно-технічних заходів щодо протирадіаційного захисту:

• визначений і реалізований додатковий обсяг радіаційного контролю, почи-
наючи з вересня 2014 року;

• випущено сповіщення до «Контрольних рівней радіаційної безпеки», 41П-С,
про встановлення КР для території вздовж периметра берегової лінії водоймища-
охолоджувача і для території, що утворилася внаслідок осушення;

• розроблена і погоджена з регулюючими органами «Программа радиацион-
ного мониторинга пруда-охладителя ГСП ЧАЭС», 224ПР-ЦЕГКиВС, виконується
радіаційний моніторинг в обсязі «Программы...».

Існуюча динаміка виконання робіт свідчить, що Чорнобильська АЕС може
якісно та у встановлені терміни завершувати роботи з припинення експлуатації
блоків та переходити до етапу остаточного закриття і консервації, а також вико-
нувати заходи щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну сис-
тему за умови забезпечення необхідного рівня фінансування.

Дебіторська заборгованість Міністерства екології та природних ресурсів Ук-
раїни за загальним фондом станом на 01.01.2016 року становить 11 540,568 тис.
гривень. Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01.01.2016
року становить 15 584,894 тис. гривень.

Дебіторська заборгованість Міністерства екології та природних ресурсів Ук-
раїни за спеціальним фондом станом на 01.01.2016 року становить 6 530,675 тис.
гривень. Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом станом на
01.01.2016 року становить 248 995,850 тис. гривень.

Інформація про використання Міністерством екології та природних ресурсів
України коштів Державного бюджету України у 2015 році розміщена на web-сайті
Мінприроди України: www.menr.gov.ua.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідачів:
- Бєлєнчук Наталію Геннадіївну, 10.12.1976 р.н. (зареєстрована: м. Брянка,

Луганської обл.) по справі № 415/912/16-ц за позовом Бєлєнчук романа Ми-
колайовича про розірвання шлюбу, у судове засідання, що відбудеться 22
березня 2016 року о 13.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ,
Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;

- Батчина дмитра володимировича, 16.02. 1986 р.н. (зареєстрований: Лу-
ганська обл., м. Алчевськ) по справі № 415/918/16-ц за позовом Ложечка
Анни василівни про стягнення аліментів на утримання дитини у судове засі-
дання, що відбудеться 22 березня 2016 року о 13.40 год. в приміщенні суду
за адресою: м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал
№ 2;

- Ходан дмитра вадимовича, 04.02.1993 р.н. (зареєстрований: Луганська
обл., м. Алчевськ) по справі № 415/914/16-ц за позовом воронюк олексан-
дра Францевича у судове засідання, що відбудеться 22 березня 2016 року о
14.10 год. в приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, Луганської обл.,
вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2;

- Тонконог Ірину Миколаївну (зареєстровану: м. Алчевськ, Луганської
обл.), Тонконог Сергія Сергійовича (зареєстрований: м. Алчевськ, Луганської
обл.) по справі № 415/948/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «укрсоцбанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, що
відбудеться 23 березня 2016 року о 13.00 год. в приміщенні суду за адресою:
м. Лисичанськ, Луганської обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

до розгляду цивільної справи відповідачам пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

у разі неявки відповідачів у судове засідання, справу буде розглянуто на
підставі наданих суду документів, відповідно до ст. 169 ЦПк україни.

Суддя Л. Б. Чернобривко

Лисичанський міський суд Луганської області повідомляє, що 10 бе-
резня 2016 року по цивільних справах за позовами:

- рильської Світлани Миколаївни до овсієнко валерія валентиновича
про стягнення аліментів на час навчання № 415/550/16-ц;

- Публічного акціонерного банку кБ «Приват Банк» до Пушкарьова
олега Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, № 415/575/16-ц;

- Публічного акціонерного товариства кБ «Приват Банк» до розаєвої
олени Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором
№ 415/571/16-ц;

- Публічного акціонерного товариства кБ «Приват Банк» до Самаріна
костянтина Геннадійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором № 415/573/16-ц;

- Публічного акціонерного товариства «укрсоцбанк» до Боровик
олени Андріївни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром № 415/568/16-ц;

- Хількевич олександри Леонідівни до Хількевич Андрія Михайло-
вича про розірвання шлюбу, № 415/582/16-ц.

Судом були ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задоволені по-
вністю або частково.

одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення
може бути переглянуто Лисичанським міським судом Луганської об-
ласті шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рі-
шення до цього ж суду протягом десяти днів з дня опублікування цього
оголошення.

Суддя Л. Б. Чернобривко

костянтинівський міськрайонний суд донецької області викликає:
Парасича василя васильовича, 01.07.1971 р.н., проживаючого за адресою: донецька область, м. єнакієве,

вул. октябрська, 24/9, як обвинуваченого на 11-00 годину 22 березня 2016 року, 10-00 годину 04 квітня 2016
року, 09-30 годину 11 квітня 2016 року, 09-30 годину 18 квітня 2016 року, 09-30 годину 25 квітня 2016 року,
для розгляду кримінальної справи №233/3523/15-к за обвинуваченням Парасич в.в., Мірошкіна Т.о., овсян-
нікова А. о. у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 кк україни по суті у приміщенні костянтинівського
міськрайонного суду донецької області за адресою: донецька область, м. костянтинівка, проспект Ломоно-
сова, 157, корпус 2, кабінет 21;

Мірошкіна Тараса олександровича, 24.12.1976 р.н., проживаючого за адресою: донецька область, 
м. єнакієве, вул. Свердлова, 115/10, як обвинуваченого на 11-00 годину 22 березня 2016 року, 10-00 годину
04 квітня 2016 року, 09-30 годину 11 квітня 2016 року, 09-30 годину 18 квітня 2016 року, 09-30 годину 25
квітня 2016 року, для розгляду кримінальної справи №233/3523/15-к за обвинуваченням Парасич в. в., Мі-
рошкіна Т. о., овсяннікова А. о. у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 кк україни по суті у примі-
щенні костянтинівського міськрайонного суду донецької області за адресою: донецька область, 
м. костянтинівка, проспект Ломоносова, 157, корпус 2, кабінет 21;

овсяннікова Андрія олександровича, 06.04.1978 р.н., проживаючого за адресою: донецька область, 
м. дебальцеве, вул. Пушкіна, 24/9, як обвинуваченого на 11-00 годину 22 березня 2016 року, 10-00 годину
04 квітня 2016 року, 09-30 годину 11 квітня 2016 року, 09-30 годину 18 квітня 2016 року, 09-30 годину 25
квітня 2016 року для розгляду кримінальної справи №233/3523/15-к за обвинуваченням Парасич в. в., Мі-
рошкіна Т. о., овсяннікова А. о. у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 кк україни по суті у примі-
щенні костянтинівського міськрайонного суду донецької області за адресою: донецька область, 
м. костянтинівка, проспект Ломоносова, 157, корпус 2, кабінет 21.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно статті 138 кПк україни:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо:
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за

умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю:
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 
Нагадуємо про обов’язок заздалегідь повідомити про неможливість з’явлення до суду.

Наслідки неприбуття за викликом суду
Наслідки неприбуття підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого, цивільного відповідача пе-

редбачені статтею 139 кПк україни, а також наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені статтею 323
кПк україни, прокурора та захисника — статтею 324 кПк україни, потерпілого — статтею 325 кПк україни,
цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників — статтею 326 кПк україни, свідка, спеціа-
ліста, перекладача і експерта — статтею 327 кПк україни.

Суддя О. В. Каліуш

Іллічівський районний суд м. Маріуполя донецької області (87535,
м. Маріуполь, пр. Металургів, буд. 231) розглядає цивільну справу за
позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Алтуніна олександра олександровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

відповідач Алтунін олександр олександрович викликається на 30
березня 2016 року на 09 год. до суду, кабінет № 1, для участі у розгляді
справи по суті.

відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази.

у випадку неприбуття відповідач повинний повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Мирошниченко Ю. М.

Іллічівський районний суд м. Маріуполя донецької області (87535, м. Ма-
ріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає цивільну справу за позовом Сікор-
ської Ніни василівни до Сікорського олександра Тимофійовича, Сікорської
олени володимирівни про визнання осіб такими, що втратили право корис-
тування жилим приміщенням.

відповідачі по справі Сікорський олександр Тимофійович та Сікорська
олена володимирівна, які зареєстровані в м. Маріуполі по вул. Жигулів-
ській, 42/44, викликаються об 11.30 годині 22 березня 2016 року до суду,
кабінет № 14, 15 для участі у розгляді справи по суті.

відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. у випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності на підставі 
ст. 169 ч. 4, 225 ЦПк україни.

Суддя О. О. Хараджа

Артемівський міськрайонний суд донецької області (84500, донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/10921/15-ц;
2/219/556/2016 за позовною заявою Публічного акціонерного товариства «Ак-
ціонерний банк «Експрес-Банк» до Харченко олени Анатоліївни, Жуганової
олени Сергіївни про стягнення заборгованості.

відповідачі по справі Харченко олена Анатоліївна (останнє відоме суду місце
реєстрації за адресою: донецька область, м. Луганськ, с. Ювілейне, кв. Шах-
тарський, 1/55), Жуганова олена Сергіївна (останнє відоме суду місце реєс-
трації за адресою: донецька область, Бахмутський район, м. Сіверськ, вул.
Павлова, 19) викликаються 22 березня 2016 року на 10 годину 00 хвилин до
суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Брежнев О. А.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє
Чепіжко Юрія віталійовича, останнє відоме місце проживання якого: вул.
українська, буд. 7, с. Степківка, Первомайський район Миколаївської об-
ласті, про те, що судовий розгляд у цивільній справі за № провадження
2/484/942/16 за позовом ПАТ кБ «ПриватБанк» до Чепіжко Юрія віталі-
йовича про стягнення заборгованості призначено на 04 квітня 2016 року
о 16:30. На призначений час Чепіжко Юрію віталійовичу слід з’явитися
до суду за адресою: вул. карла Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаїв-
ської області. При собі мати паспорт або інший документ, який посвідчує
особу.

у разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПк україни
буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Т. Ю. Фортуна

Артемівський міськрайонний суду донецької області (84500, м. Бахмут, донецька
область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ кБ «Приват Банк»
до круглова олександра євгеновича, круглової Лариси євгенівни, додинської оксани
Сергіївни про стягнення заборгованості.

відповідачі по справах викликаються до суду (м. Бахмут, донецька область, вул.
Миру, 5, кім. 313), для участі у розгляді справи по суті: круглов олександр євгенович,
27.10.1983 р.н. (який мешкає: донецька область, м. єнакієве, вул. водоканалстрой,
19, місце реєстрації не відоме), та круглова Лариса євгенівна, 15.05.1948 р.н. (заре-
єстрована: м. костянтинівка, вул. Петровського, 11\57) викликаються на 21 березня
2016 року на 10 годину 00 хвилин; додинська оксана Сергіївна, 24.03.1987 р.н. (яка
мешкає: донецька область, м. єнакієве, пр-т 60 років Жовтня, 27\44), викликається
на 21 березня 2016 року на 10 годину 15 хвилин до суду, кабінет № 313, для участі у
розгляді справ по суті. відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. у випадку неприбуття відповідачів, вони повинні повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Радченко Л. А. 

Троїцький  районний суд Луганської обл. викликає відповідачів за позовами
ПАТ кБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості у судове засідання, яке
відбудеться:

28.03.2016 року
09:00 куленко володимир олегович (цивільна справа 433/221/16-ц)
09:00 Пастернак Ганна Іванівна (цивільна справа 433/220/16-ц)
09:00 Зверяка віталій Сергійович (цивільна справа 433/230/16-ц)
09:00 коваль денис Сергійович (цивільна справа 433/226/16-ц)
09:00 Барабаш Людмила Іванівна (цивільна справа 433/219/16-ц)
09:00 Ейдельберг Леонід Павлович (цивільна справа 433/236/16-ц)
09:00 кременчуцький Максим Леонідович (цивільна справа 433/238/16-ц)
09:00 Сурмай Юрій володимирович (цивільна справа 433/235/16-ц)
у разі неявки відповідачів  в судове засідання суд розглядатиме справу без

вашої участі на підставі ст. 169 ЦПк україни. 
Суддя Суський О. І.
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оголошення
Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька область, cмт Куйбишеве, вул. Цен-

тральна, 26 а) розглядатиме цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до фізичних осіб про стяг-
нення заборгованості за кредитними договорами.

Відповідачі:
справа №319/65/16-ц — Супрун Людмила Олександрівна, останнє відоме місце проживання: Донецька

обл., м. Сніжне, вул. Знаменських, буд. 3, кв. 2, викликається до суду на 09-00 год. 28 березня 2016 року;
справа №319/69/16-ц — Химченко Сергій Вікторович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,

м. Сніжне, вул. Гагаріна, буд. 26, кв. 16, викликається до суду на 09-30 год. 28 березня 2016 року;
справа №319/72/16-ц — Петрухіна Олена Миколаївна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,

м. Сніжне, вул. Мирна, буд. 4, кв. 1, викликається до суду на 10-00 год. 28 березня 2016 року;
справа №319/87/16-ц — Третьяков Максим Павлович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,

м. Сніжне, вул. Белинського, буд. 15, викликається до суду на 10-30 год. 28 березня 2016 року;
справа №319/103/16-ц — Хуртило Олександр Сергійович, останнє відоме місце проживання: Донецька

обл., м. Сніжне, вул. Псковська, буд. 6, викликається до суду на 11-00 год. 28 березня 2016 року;
справа №319/101/16-ц — Федосенко Михайло Вікторович, останнє відоме місце проживання: Донецька

обл., м. Сніжне, вул. Маршала Тимошенка, буд. 7, викликається до суду на 11-30 год. 28 березня 2016
року;

справа №319/97/16-ц — Жигалов Андрій Олександрович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Радянська, буд. 75, кв. 62, викликається до суду на 12-00 год. 28 березня 2016 року;

справа №319/117/16-ц — Кірносенко Сергій Володимирович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Сніжне, вул. 8-й Жовтень, буд. 9, кв. 2, викликається до суду на 12-30 год. 28 березня 2016
року. Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду можна отримати в суді за вищевказаною адресою
або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua. 

Суддя Солодовніков Р. С.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх підтвердження. У ви-

падку неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов
буде розглянутий за його відсутності за наявними у справі доказами.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНИХ 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрювані Кондратенко Володимир Григорович,

07.01.1954 р.н. та Орбан Віолета Штефанівна, 11.09.1968
р.н., що проживають за адресою: Закарпатська область,
м. Ужгород, вул. Івана Франка, буд. 1В, кв. 31 на підставі
ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’яви-
тися 21 березня 2016 року на 10 год. до каб. № 219, СУ
ГУНП в Житомирській області, до старшого слідчого Ка-
шука Дениса Борисовича, за адресою: м. Житомир, вул.
Старий Бульвар, буд. № 5/37, для допиту вас у кримі-
нальному провадженні № 12013060010000076 за ч. 2,3
ст. 177, ч. 2 ст. 209 КК України.

У Подільському районному суді м. Києва
21.03.2016 р. о 17 год. 00 хв. під головуванням судді
Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ОТП Факторинг Україна» до Рафальського
Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача справа буде слухатись за
його відсутності згідно ст. 169 ЦПК України.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгляда-
ється цивільна справа за позовом ПАТ «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Зейле Андрія Олександровича, про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Зейле Андрій Олександрович, останнє
місце знаходження: м. Горлівка, вул. П. Робсона, буд. 16, кв.
57, викликається о 08 год. 30 хв. 22 березня 2016 року до
суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Ю. В. Чернишов

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер з сервісного обслуговування 

інфраструктури серверних приміщень Банку 

у 2016 р. Умови проведення тендеру розміщені 

на сайті www.marfinbank.ua

Лисичанський міський суд Луганської області по-
відомляє, що 21.03.2016 року о 09-30 року буде роз-
глядатись цивільна справу за дорученням
Тербунського районного суду Липецької області про
вручення судових документів та проведення окремих
процесуальних дій відносно Штукатур Наталії Сергі-
ївни за цивільною справою Управління майнових та
земельних відносин Липецької області Російської
Федерації до Штукатур Наталії Сергіївни про спону-
кання до продажу частки власності на земельну ді-
лянку на торгах та про виклик до суду вас в якості
відповідача.

Суддя Нестеренко Н. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 02.12.2015 року розглянуто ци-

вільну справу № 409/2779/15-ц за позовною заявою

Коношевич Оксани Олександрівни в інтересах не-

повнолітнього Склярова Богдана Артемовича до

Склярова Артема Олександровича про позбавлення

батьківських прав та винесено рішення, яким по-

зовні вимоги задоволено.

Суддя О. Ю. Максименко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Попова Олек-
сандра Геннадійовича (91000, м. Луганськ, вул. Шелгу-
нова, б. 62) по справі № 409/247/15-ц за позовною
заявою Моторного (транспортного) страхового бюро Ук-
раїни про відшкодування страхових витрат в порядку
регресу.

Судове засідання відбудеться 22.03.2016 року о 13:00
год. (резервна дата 01.04.2016 р.) в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

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

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 10.03.2016 року розглянуто ци-
вільну справу №409/107/16-ц за клопотанням
Павленко Ольги Анатоліївни про визнання та дозвіл
на примусове виконання на території України рі-
шення Бєлгородського районного суду Бєлгород-
ської області Російської Федерації від 23.10.2014
року про стягнення матеріальних збитків та компен-
сацію моральної шкоди з Колєснікова Віктора Па-
вловича та винесено рішення, яким вимоги
задоволено.

Суддя В. С. Полєно

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Гуд-
кову Ірину Борисівну (м. Луганськ, кв. Южний, 
5-б/19) по справі № 409/410/16-ц за позовною за-
явою ТОВ «Порше Мобіліті» до Гудкової Ірини Бори-
сівни про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 21.03.2016 року 
о 10:00 год. (резервна дата 23.03.2016 р. о 10:00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, 
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

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

Суддя В. С. Полєно

Білокуракинський районний сул Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача Бабенка Віталія Ми-
колайовича (92000, Луганська область, Лутугинський район,
смт Білоріченський, вул. Октября, б.21/26) по справі 
№ 409/3318/15-ц за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства «Ідея Банк» до Бабенка Віталія Миколайо-
вича про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 21.03.2016 року о 09:00
год. (резервна дата 23.03.2016 р. о 09:00 год.) в залі суду за
адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

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

Суддя В. С. Полєно

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Галкіна Дмитра
Станіславовича (м. Луганськ смт Ювілейне, кв. Запорож-
ченко, б.4/46) по справі № 409/2245/15-ц за позовною
заявою Харківського національного університету внут-
рішніх справ до Галкіна Дмитра Станіславовича про стяг-
нення витрат, пов’язаних з навчанням.

Судове засідання відбудеться 22.03.2016 року о 08:30
год. (резервна дата 24.03.2016 р. о 08:30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

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

Суддя Полєно В. С.

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Луганську міську раду як відповідача у ци-
вільній справі № 426/361/16-ц за позовом Войтович
Галини Федорівни до Луганської міської ради про
визнання права власності на квартиру в порядку
спадкування за заповітом, в судове засідання, яке
відбудеться 22 березня 2016 року о 09.30 год. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська обл., м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказані судові засідання, суд про-
водитиме розгляд справи без участі відповідача.

Суддя О. А. Гашинська

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Ковальова Олега Михайловича як відпові-
дача у судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ №420/332/16-ц за позовом Ковальової
Ж.В. до Ковальова О.М. про розірвання шлюбу, яке
відбудеться 21 березня 2016 року о 08 год. 00 хв.
(резервна дата судового засідання — 29 березня
2016 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсков-
ського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28,
смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості.

Відповідачі Правило Олександр Валерійович, Мазур
Володимир Миколайович викликаються на 05 квітня
2016 року о 09-00 год. до суду, каб. № 7, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє
Дроздова Володимира Валерійовича, який був зареєс-
трований за адресою: смт Мирне Мелітопольського
району, вул. Леніна, 10/2, що 12 квітня 2016 року о 09-
30 годині в приміщенні Мелітопольського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11,
буде слухатися цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Дроздова В. В. про стягнення заборго-
ваності.

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

Суддя Т. М. Міщенко

Гадяцький районний суд Полтавської області ви-
кликає Лебедєву Наталію Василівну (остання відома
адреса: с. Бутовичеське Гадяцького району, вул. Лі-
сова, 11, Полтавська область), як відповідача по ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Лебедєвої Наталії Василівни про стягнення заборго-
ваності. Судове засідання відбудеться 31 березня
2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: вул. Лесі Українки, 6, м. Гадяч Полтавської
області. В разі неявки відповідача в судове засідання
та неповідомлення про причини неявки справа буде
розглянута за його відсутності. 

Суддя Киричок С. А.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає
Присяжнюк Максима Сергійовича, 26.03.1986 року на-
родження, останнє відоме місце проживання якого за
адресою: вул. Миколаївська, 15 Б, м. Чернівці, як відпо-
відача у судове засідання по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Приватбанк» до
Присяжнюк Максима Сергійовича про стягнення забор-
гованості.

Розгляд справи призначено на 22 березня 2016 року
о 09 год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого район-
ного суду, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул.
Головна, 105, каб.№2. У разі вашої неявки в судове засі-
дання, справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Суддя І. В. Іщенко

Добровеличківський районний суд Кіровоградської
області викликає Гашкевич Миколу Миколайовича в су-
дове засідання як відповідача у цивільній справі за по-
зовом публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Гашкевич Миколи Миколайо-
вича про стягнення заборгованості по кредитному дого-
вору, яке призначене до слухання на 05 квітня 2016 року
о 09 годині 30 хвилин в приміщенні Добровеличків-
ського районного суду Кіровоградської області за адре-
сою: смт Добровеличківка, вул. Центральна, 119, зал
судових засідань № 4. У разі неявки справа буде розгля-
нута за відсутності відповідача за наявними в ній мате-
ріалами.

Суддя Цоток В. В.

Афанасіаді Дмитро Миколайович, 07.07.1987 року на-
родження, уродженець с. Шалінське Манського району
Красноярського краю, останнє відоме місце прожи-
вання: Херсонська область, м. Скадовськ, вул. Червоно-
армійська, буд. №88, викликається в якості відповідача
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Судовий
розгляд відбудеться 28.03.2016 року о 08 год. в примі-
щенні Скадовського районного суду, розташованого в 
м. Скадовську Херсонської області, вул. Пролетарська,
39. У разі неявки справа розглядатиметься за наявними
доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Жашківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання в якості відповідача
Школенко Олену Василівну, місце реєстрації: с. Ко-
нельські Хутори, Жашківський район, Черкаська об-
ласть, 19252, по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 23.03.2016 року о 09 год.
00 хв. за адресою: 19200, вул. Чапаєва, 8, м. Жашків,
Черкаська область. У разі неявки Школенко Олени
Василівни на судове засідання, справа буде розгля-
нута за її відсутності.

Суддя В. Ф. Скрипник

Біловодським районним судом Луганської області ви-
кликається до суду:

— Волков Євген Леонідович (останнє відоме місце
проживання: 94800, Луганська обл., м. Свердловськ,
вул. Карла Лібкнехта, буд. 1, кв. 78) на 08 годину 30 хви-
лин 24.03.2016 р., для участі у розгляді справи 
№ 408/5913/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк».

— Кимаєва Олена Володимирівна (останнє відоме
місце проживання: 94812, Луганська обл., м. Свердловськ,
кв. 60 років СРСР, буд. 37, кв. 125) на 08 годину 30 хвилин
24.03.2016 р., для участі у розгляді справи 
№ 408/5909/15-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя В. А. Карягіна

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Попова Олександра Івановича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач Попов Олександр Іванович викликається
на 02 квітня 2016 року о 09-00 год. до суду, каб. № 7,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова C. M.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Ловцева Антона Петровича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач Ловцев Антон Петрович викликається на
04 квітня 2016 року о 08-30 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова C. M.

Тернівський районний суд м. Кривого Рогу Дніп-
ропетровської області викликає Сопруна Віктора
Яковича в судове засідання, як відповідача по справі
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Сопруна Віктора
Яковича про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 01.04.2016 року о 10.30 год. за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 23, зал №6.

У разі неявки справа буде розглянута за відсут-
ністю відповідача.

Суддя Я. А. Квятковський

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 а) розглядає цивільну справу
за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк «Приват-
Банк» до Завидової Ірини Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Відповідач Завидова Ірина Анатоліївна, 1979 року народження, виклика-
ється на 25 березня 2016 року на 09-00 годину до Добропільського міськра -
йонного суду Донецької області, кабінет № 16, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача необхідно пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Лаврушин О. М.

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Ман-
гуш, вул. Котанова, 102 Першотравневого району Донецької області)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до
Ситник Наталії Миколаївни про стягнення заборгованості.

Відповідач Ситник Наталія Миколаївна, зареєстрована за адресою:
смт Ялта, вул. Гагаріна, б. 15, Першотравневий район, Донецька об-
ласть, викликається на 22 березня 2016 року на 10-00 годину до Пер-
шотравневого районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Ситник Наталії Миколаївні пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази до 22 березня 2016 року. У випадку неприбуття
відповідача він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове засі-
дання як відповідача Захарчишин Марію Миколаївну, місце перебування
якої невідоме, останнє місце проживання — м. Бучач, вул. Винниченка, 29,
Тернопільської області, по справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Захарчишин Марії Миколаївни
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 31 березня 2016 року в при-
міщенні Бучацького районного суду Тернопільської області, за адресою: 
м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки
відповідач повинен повідомити суд про причини. В разі неявки без поважної
причини справу буде розглянуто у її відсутності згідно із ч.4 ст. 169 ЦПК 
України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук
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Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Мелащук Ольги Фердинандівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором викликає до
суду (адреса: Київська область, смт Бородянка, вул.
Леніна, 315) Мелащук Ольгу Фердинандівну, яка
проживала за останньою відомою адресою: пр-т Лі-
совий, 24, кв. 40, м. Київ, як відповідача на 23 бе-
резня 2016 року на 12 годину 00 хвилин. У разі
неявки справа буде розглянута за Вашої відсутності.

Суддя Міланіч А. М.

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом ПАТ «Акцент Банк» до
Дешка Валерія Сергійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором викликає до суду
(адреса: Київська область, смт Бородянка, вул. Ле-
ніна, 315) Дешка Валерія Сергійовича, який прожи-
вав за останньою відомою адресою: вул. Комінтерну,
45, смт Клавдієве Бородянського району Київської
області на 24 березня 2016 року на 12 годину 30 хви-
лин. У разі неявки справа буде розглянута за Вашої
відсутності.

Суддя Міланіч А. М.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа №
310/1613/16-ц за позовом ПАТ KБ «Приватбанк» до
Твердохлєбова О.В. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 30.03.2016 року о
13.40 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Твердохлєбова Олександра Валерійо-
вича як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача у судове засідання справа буде розглянута за на-
явними матеріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/982/16-ц за позовом ПАТ KБ «Приватбанк» до
Махової Тетяни Михайлівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 08 квітня 2016 року о 09 год. 00 хвилин
в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за ад-
ресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комуна-
рів, 64, каб. 501. Суддя Петягін В. В. тел. (код 06153) 
3-63-75.

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

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Довгого Валерія Івановича, 30.08.1959 р.н.,
в судове засідання, яке призначене на 15 годину 00
хвилин 15 квітня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/268/16-ц за позовом ПАТ Комерційний
банк «Приват Банк» до Довгого Валерія Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26-а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької
області.

Суддя Горбачов Ю. М. 

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Ткаченко Людмилу Геннаді-
ївну, 04.05.1964 р.н., в судове засідання, яке призна-
чене на 15 годину 30 хвилин 12 квітня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/269/16-ц за позо-
вом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Тка-
ченко Людмили Геннадіївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве
Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Топоркова Сергія Вікторовича, 02.04.1987
р.н., в судове засідання, яке призначене на 15 годину
00 хвилин 12 квітня 2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/273/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційний банк «Приват Банк» до Топоркова Сергія
Вікторовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Святенко Тетяну Вікторівну, 13.11.1972
р.н., в судове засідання, яке призначене на 15 годину
15 хвилин 12 квітня 2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/270/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційний банк «Приват Банк» до Святенко Тетяни
Вікторівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Ле-
ніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району
Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Колесникова Романа Петровича,
10.04.1966 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 16 годину 15 хвилин 28 березня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/256/16-ц за позо-
вом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Колес-
никова Романа Петровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве
Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Глухівський міськрайонний суд області викликає Ана-
ньєва Ігоря Анатолійовича, який зареєстрований за адре-
сою: Сумська область, м. Глухів, вул. Клари Цеткін, буд. 
26 А, в судове засідання на 09 годину 00 хвилин 29 березня
2016 року як відповідача по цивільній справі № 576/140/16-ц,
2/576/153/16 за позовом Шведової Марини Миколаївни до
Ананьєва Ігоря Анатолійовича, про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням
та зняття з реєстраційного обліку.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глухівського
міськрайонного суду Сумської області за адресою: Сумська
область, м. Глухів, вул. Спаська, буд. № 32, кабінет № 9,
суддя Тимощенко І. О.

У разі вашої неявки справа буде розглядатися за відсут-
ності відповідача.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє Макаренка
Дмитра Володимировича, що розгляд справи за апеля-
ційною скаргою Макаренко Каміли Олександрівни на рі-
шення Святошинського районного суду м. Києва від 01
грудня 2015 року у цивільній справі за позовом Мака-
ренко Каміли Олександрівни до Макаренка Дмитра Во-
лодимировича, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог щодо предмета спору: Служба у справах дітей По-
дільської районної в м. Києві державної адміністрації про
позбавлення батьківських прав, призначено на
12.04.2016 року об 11 год. 30 хв. та відбудеться в при-
міщенні Апеляційного суду м. Києва (вул. Солом’янська,
2-А).

Суддя Музичко С. Г.

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Щербину Віталія Вікторовича в судове засі-
дання як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ
«Альфа-банк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 23 березня 2016 року о
14 год. 30 хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10 смт
Сахновщина Харківської області.

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

Суддя О. С. Зимовський 

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає цивільну справу за позовом Притули Юлії
Віталіївни до Притули Дениса Вікторовича про поділ майна.

Відповідач Притула Денис Вікторович викликається на 21
березня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у них
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Діденко С. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська, буд.
39А) розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Безрукової Майї Анато-
ліївни про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідач Безрукова М.А. викликається на 21 березня 2016
року на 09.30 годину до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До розгляду
цивільної справи пропонується надати суду письмові пояс-
нення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність на підставі наявних у них даних
чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Діденко С. О.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Єрьоміна Є.Ю. про стягнення заборгованості та судових
витрат.

Відповідач Єрьомін Євген Юрійович, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул.
Батюка, буд. 40, кв. 26, викликається 21 березня 2016 року
о 13 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Міський комерційний
банк» до Саркісян А.Н. про стягнення заборгованності.

Відповідач Саркісян Армен Нагапетович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул.
Умова, буд. 45, кв. 1, викликається 21 березня 2016 року
о 08 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Неженцева

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається кримінальна справа за обвинуваченням
Дубініна Володимира Олексійовича за ст. 258-3 ч. 1
КК України.

Обвинувачений Дубінін Володимир Олексійович
викликається до каб. № 15 суду на 21.03.2016 року
на 14 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи
по суті.

У разі неявки обвинуваченого справа буде розгля-
нута у його відсутності за наявними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) роз-
глядає цивільну справу № 233/352/16-ц за позовом ПАТ «Всеукра-
їнський банк розвитку» до Добрякова К. О., Добрякової Г. М. про
стягнення заборгованості. Відповідачі у справі Добряков Костянтин
Олександрович, 08.03.1986 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, сел. Крупської, вул. Черепанових, 16;
Добрякова Ганна Миколаївна, 08.08.1989 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Кальміуська, 11,
викликаються до суду на 08 год. 30 хв. 21 березня 2016 року (корп.
№ 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Димитровський міський суд Донецької області
(Донецька область, м. Димитров, вул. Артема, буд.
73) викликає Кравченко Світлану Валеріївну,
18.06.1988 року народження та Чжан Шена, на 21
березня 2016 року о 08.15 год. та 04 квітня 2016 року
о 08.30 год. як відповідачів у цивільній справі
№2/226/124/2016 за позовом Ніколаєнко Лариси
Олексіївни до Кравченко Світлани Валеріївни Чжан
Шена про стягнення аліментів на утримання дітей.

У разі вашої неявки у судове засідання справа
буде розглянута у вашу відсутність на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Т. О. Коваленко

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як
відповідача Абраменка Якова Юрійовича, який мешкає
за адресою: м. Маріуполь, пр. Луніна, б. 31, кв. 33 по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Альфа-Банк» до Абраменка Якова Юрійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 28 березня 2016 року о
09.30 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 39а.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі не-
явки до суду без поважних причин, це оголошення вва-
жається належним повідомленням і справу буде
розглянуто по суті за наявними матеріалами справи.

Суддя М. В. Дзюба

Приморський районний суд м. Маріуполя викликає як
відповідача Синько Олександра Володимировича, який
мешкав за адресою: м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, 
б. 3, кв. 38 по цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Альфа-Банк» до Синько Олексан-
дра Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 28 березня 2016 року о
09.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 39-а.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки
до суду без поважних причин, це оголошення вважається
належним повідомленням і справу буде розглянуто по суті
за наявними матеріалами справи.

Суддя М. В. Дзюба

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бах-
мут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи
за скаргою ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку», заінтересована
особа відділ ДВС Єнакіївського МУЮ у Донецькій області, на
протиправні дії та бездіяльність державного виконавця, заінте-
ресована особа по справі:

- Башилов Олександр Миколайович, місце реєстрації та про-
живання: Донецька область, Єнакіївський р-н, м. Юнокомуна-
рівськ, вул. Ювілейна, 19-16.

Викликаються на 21.03.2016 року на 09 годин 30 хвилин до
суду каб. № 309 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглядатися у їх відсутності.

Суддя Тверський С. М.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донець-
кої області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає
цивільну справу за позовом ПрАТ «Українська охоронно-стра-
хова компанія» до Шабаліна Юрія Олександровича про стяг-
нення коштів.

Відповідач Шабалін Юрій Олександрович, останнє відоме
місце реєстрації якого: Донецька область, місто Маріуполь, вул.
Київська, 13-75 викликається об 11.00 годині на 08.04.2016
року у кабінет № 205 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази.

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

Суддя Міхєєва І. М.

Пологівський районний суд Запорізької області викликає
відповідача Куркуріна Олексія Івановича, 29.06.1985 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого:  Донецька обл., 
м. Докучаєвськ, вул. Харченко, буд. 66, в судове засідання
по цивільній справі № 324/17/16-ц  за позовною заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства «Приватбанк» до Куркуріна
Олексія Івановича  про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 22.03.2016 р. об 11.00 год.
за адресою: Запорізька обл., м. Пологи, вул. М. Горького, 28.

У разі неявки відповідача 22.03.2016 р. об 11.00 год до
Пологівського районного суду Запорізької області справа
розглядатиметься за наявними доказами у відповідності до
ст. 224 ЦПК України. 

Суддя  Мосейко Я. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Кутузова Ігоря Миколайовича, м. Луганськ, с.
Ювілейне, вул. К.Маркса, 1/29, як відповідача, в судове
засідання по цивільній справі № 409/236/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту, що відбудеться 28.03.2016 року о 9 год.
00 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тeл. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вва-
жається 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

Викликаються Рибалко Сергій Олександрович, 02.10.1981 року
народження, який мешкає по вул. Воронізька, 44/127, м. Шостка
Сумської області, Полежайко Богдан Валерійович, 03.02.1992 року
народження, який мешкає по вул. Воронізька, 44/127, м. Шостка
Сумської області, Полежайко Яна Валеріївна, 28.10.1988 року народ-
ження, яка мешкає по вул. Воронізька, 44/127, м. Шостка Сумської
області, в судове засідання на 01 квітня 2016 року о 09 годині 00
хвилин, яке відбудеться у приміщенні Шосткинського міськрайсуду
за адресою: м. Шостка, вул. К.Маркса, 63, кабінет №12, у справі
№589/909/16 за позовом Рибалко Оксани Валеріївни до Рибалко
Сергія Олександровича, Полежайко Богдана Валерійовича, Поле-
жайко Яни Валеріївни про визнання втратившими право користу-
вання жилим приміщенням.

В разі неявки Рибалко Сергія Олександровича, Полежайко Бог-
дана Валерійовича, Полежайко Яни Валеріївни в судове засідання
справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Свиненко М. Д.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/697/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Тітова А.В. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Тітов Андрій Віталійо-
вич, 22.09.1980 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, кв. Гвардійський, 20/96,
викликається до суду на 13 год. 00 хв. 01 квітня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по справі №
409/3498/15-ц за позовною заявою Письменної Олени
Олександрівни до Письменного Віталія Анатолійовича про
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 25.03.2016 року о 13:30
год. (резервна дата 01.04.2016 р. о 13:30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається Письменний Віталій Анатолійович, ос-
таннє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Боженка, буд. 39.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-

вом Публічного акціонерного товариства

«КРЕДОБАНК» до Кубінець Тетяни Петрівни про

стягнення заборгованості викликає Кубінець Тетяну

Петрівну в судове засідання на 04.04.2016 р. на 15.00

год. та повідомляє, що в разі неявки справа буде

розглянута у її відсутність.

Суддя Т. В. Кириленко

Апеляційний суд м. Києва викликає як відповідача
Маркеш Лудовіну Руй Жоао, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. О. Пчілки, 2а, кв. 141, в су-
дове засідання на 14:30 год. 06.04.2016 р. за адре-
сою: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А, у справі за
апеляційною скаргою Літус Ю. В. на заочне рішення
Дарницького районного суду м. Києва від 14.12.2015
р. в справі за позовом Літус Ю. В. до Маркеш Лудо-
віну Руй Жоао про визначення місця проживання ди-
тини.

Суддя Л. Д. Українець

Дніпровський районний суд викликає об 11.00
год. 30.03.2016 р. в зал с/з 508, вул. Маяковського,
6/29 у м. Херсоні, як відповідача Радкевича Сергія
Вікторовича, по цивільній справі за позовом Треш-
невського Володимира Федоровича до Радкевича
Сергія Вікторовича про виділ в натурі частки майна,
що є у спільній частковій власності та визначення
порядку користування земельною ділянкою.

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

Суддя А. Іванищук

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 01.03.2016 року розглянуто ци-

вільну справу № 409/33/16-ц за позовом

Стародубцева Станіслава Івановича до Луганської

міської ради про визнання права власності на квар-

тиру та винесено заочне рішення, яким позовні ви-

моги задоволено.

Суддя Полєно В. С.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 19 БЕРЕЗНЯ

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська -1      -6      -1    +4
Кіровоградська +1      -4      -1    +4
Полтавська -1      -6      -1    +4
Дніпропетровська +1      -4      -1    +4
Одеська -1     +4      +3    +8
Миколаївська -1     +4      +3    +8
Херсонська -1     +4      +2    +7
Запорізька -1     +4      +2    +7
Харківська -2      -7      -2    +3
Донецька +2      -3      -1    +4
Луганська +2      -3      -1    +4
Крим +2     +7      +5  +10
Київ -3      -5        0     -2
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Туристські маршрути
з’єднають береги
Дністра

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

СПІВПРАЦЯ. Вінниччина долучиться до румунсько-молдов-
ської програми зі збереження біосфери в зоні річки Дністер.
За словами керівника Сорокського територіального відділен-
ня Державної канцелярії Республіки Молдова Бориса Андо-
нія, суть програми полягає в ретельному вивченні біосфери
в руслі річки, рекультивації прибережних зон та подальшому
їх використанні з туристською метою. У перспективі перед-
бачають розробити спільний туристський маршрут визначни-
ми місцями територій, що прилягають до Дністра. Також у ме-
жах програми приділятимуть увагу очищенню прибережних
зон річки. Під  реалізацію проекту залучають кошти Євросою-
зу.

До пропозиції офіційної делегації Сорокського району Рес-
публіки Молдова, яка завітала до Вінниці, щоб  обговорити
співпрацю, керівники облдержадміністрації та обласної ради
поставилися зацікавлено. Сторони домовилися про подаль-
ше опрацювання питання та спільний огляд прилеглих до
Дністра територій. 

Партнери обговорили актуальні питання, що потребують
спільного вирішення. «Нині надаємо дуже велику увагу тій
частині території області, яка має вихід до Дністра. З початку
цього року Україна має змогу працювати на умовах асоціації
з ЄС, тож перед нами відкриваються певні можливості роз-
ширення нашої співпраці. Питання, які ми порушуємо, сто-
суються будівництва мосту поблизу міста Ямпіль та очисних
споруд, які вже довго обговорюють. Дуже важливо, щоб ми
напрацювали спільні підходи до наведення у зоні річки поряд-
ку в частині роботи з твердими побутовими відходами», —
зазначив голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Ко-
ровій. 

На сьогодні проблема екологічного характеру — одна з ба-
зових, адже тривалий час стоки з молдовського міста Сороки
скидають у Дністер. Необхідна утилізація мулу біля села Це-
кинівка Ямпільського району, на що потрібно 60—70 мільйо-
нів гривень. На обласному рівні такого ресурсу немає, а тому
це потребує пошуку спільних рішень. Обговорюючи питання
щодо спорудження мосту сполученням Ямпіль — Косеуци,
учасники зустрічі домовилися про створення робочої групи,
яка займатиметься практичними аспектами його реалізації.

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ДРУГЕ ПОКЛИКАННЯ. Валентина
Гончарук живе в селі Свинарка, що в
Уманському районі на Черкащині. Вона
бібліотекар. Однак останнім часом про
неї заговорили як про авторку оригі-
нальних ляльок. Тож шанувальники
приходять до сільської бібліотеки не ли-
ше по книжки, а й оглянути виставку
робіт Валентини Василівни. Експозиції
тепер нерідко з’являються й в Умані. 

Якось донька розповіла їй, що в ін-
тернеті натрапила на майстер-клас із
виготовлення ляльок з текстилю. Знаю-
чи, що мама давно не байдужа до деко-
ративно-прикладного мистецтва, заці-
кавила її новими творчими можливостя-
ми. 

І справді, почавши з виготовлення
простеньких ляльок для онуків, Вален-
тина Василівна пішла значно далі. По-
чала думати, шукати засоби втілення
ідей, які, виявляється, давно визрівали.
Потім експеримент переріс у захоплен-
ня. І ось уже яскраві персонажі улюбле-
них дитячих мультфільмів, казок, зірки
шоу-бізнесу, інші персонажі з реальних
буднів, яким дали життя вмілі руки сіль-
ської майстрині, стали екзотичними
ляльками на радість дітвори і дорослих. 

Для виготовлення рукотворних героїв
майстриня використовує сучасні й ста-
ровинні тканини, текстиль, старі газети,
вовну, деталі старих фабричних ляльок,
біжутерію, клоччя, фарби, клей для па-
перу і багато інших матеріалів — залеж-
но від задуму. Основу ж виготовляє, як

правило, з тонкого трикотажу (примі-
ром, з колготок, наповнюючи їх синте-
поном). Однак усе це — технологія. Го-
ловне, каже Валентина Василівна, —
фантазія, проникнення в характер ге-
роя, створення цілісного образу. Ляль-
ковий майстер — насамперед худож-
ник!

Що менша за розміром робота, то
більше доводиться затрачувати часу на
її виконання. Однак це тільки заохочує.
Над окремими образами необхідно по-
трудитися не один тиждень, а то й мі-
сяць. Але ж вони того варті, каже майс-
триня. Вона вміє підгля-
нути щось визначаль-
не і в характерах
своїх читачів, відві-
дувачів бібліотеки.
Очі підмічають про-
мовисті деталі, а
вмілі руки можуть
блискуче вті-

лити задумане в реальний об-
раз. У цьому, здається, й по-
лягає мистецтво.      

А першими оцінюють
роботи діти. Вони дуже
тонко відчувають мистец-
тво, вміють відрізняти
фальш від справжнього
витвору, в який вкладено
душу. 
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Кожна лялька для неї — 
як рідна дитина 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ВИКРИТТЯ. Міжнародна
федерація футболу на своє-
му офіційному сайті повідо-
мила про підкуп голосів під
час виборів країн-господарок
чемпіонатів світу 1998 і 2010
років, що відбувалися у
Франції та ПАР відповідно.

Організація оприлюднила
багатосторінковий документ,
який був спрямований владі
США, що проводить розслі-

дування про корупцію в орга-
нізації. У ньому, зокрема,
вказується, що в корупцій-
них і шахрайських схемах
брав участь 41 екс-чиновник
ФІФА. Зокрема колишній ві-
це-президент організації і ко-
лишній голова Конфедерації
футболу Північної і Централь-
ної Америки і країн Кариб-
ського басейну (КОНКАКАФ)
Джек Ворнер, його син
Дар’ян Ворнер, колишній
член виконкому ФІФА, ко-
лишній генеральний секре-

тар КОНКАКАФ Чак Блейзер
та деякі інші невстановлені
особи.

Повідомляють, що в обмін
на голоси Ворнера, Блейзера
і ще одного члена виконкому
ФІФА заявочний комітет ПАР
запропонував 10 мільйонів
доларів. 

«Ворнер і його подільники
обдурили ФІФА про природу
даного платежу, представив-
ши його в якості допомоги від
«африканської діаспори»
країнам Карибського басей-

ну, а насправді це був хабар.
Вони замаскували платежі і
направили гроші через рахун-
ки ФІФА, національні асоціа-
ції і оргкомітет ЧС-2010», —
йдеться в документах ФІФА.

Також гроші чиновникам
пропонував заявочний комі-
тет Марокко. Країна претен-
дувала на проведення ЧС-
1998 і ЧС-2010. Повідомля-
ється, що хабарі завдали ор-
ганізації загального збитку в
кілька десятків мільйонів до-
ларів.

ФІФА продовжує боротьбу з корупцією 
в організації

Бібліотекар стала лялькарем

фотофакт 

ВЕСЕЛКОВО ВЕСЕЛО.
А ви знаєте, чому мильні
бульбашки переливаються
різними кольорами? Їхні
стінки складаються  з двох
тонесеньких шарів мила і
води між ними. Проходить
сонячний промінь крізь
мильну плівку — і розклада-
ється на сім кольорів весел-
ки. Тож недарма мильним
витівкам однаково радіють  і
дорослі, й діти. 

Щороку  на початку весни
молодь Ужгорода збираєть-
ся в центрі міста й запускає
мильні бульбашки. От і вчо-
ра кілька десятків студентів
пройшлися вулицями, да-
руючи радість і хороший на-
стрій перехожим. Традицій-
ний «БулькФест» містяни
називають веселковою те-
рапією і охоче долучаються
до активістів.


