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Пам’ять, 
закарбована у відзнаці

ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:

Соцстандарти 
підвищать 
без тяганини 

МЕТА. На позачерговому засіданні Кабінету Міністрів Прем’єр-
міністр Арсеній Яценюк доручив Мінсоцполітики терміново підготу-
вати урядову постанову про підвищення соціальних стандартів на 
6%, яка передбачатиме автоматичне підвищення зарплат і пенсій. 

«Ця постанова має передбачати автоматичне підвищення со-
ціальних стандартів без підписання сотень різного роду наказів 
профільними міністерствами, — цитує слова Арсенія Яценюка 
департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секре-
таріату Кабміну. — Міністерство фінансів має відповідні ресур-
си в державному бюджеті для того, щоб уже з травня почати ви-
плачувати підвищені соціальні стандарти громадянам країни».

Арсеній Яценюк нагадав, що уряд ухвалив рішення про про-
ведення першого етапу підвищення соціальних стандартів з 1 
травня — на 6%. Верховна Рада підтримала такі дії. Це лише 
перший етап. Загалом протягом року соцстандарти передбаче-
но підвищити на 12%.

ЦИФРА ДНЯ

10,1 млн грн
становили надходження 

до держбюджету від приватизації 
в січні–лютому 2016 року. Це вдесятеро 
менше за аналогічний торішній показник  

«Одне з головних 
питань – електронне 

декларування. 
Це останній захід, 

який має бути 
виконано державою 

для отримання 
безвізового режиму».

у пРАвовому полі

Чи полегшало 
життя приватного 
підприємця, 
або Як швидко 
закрити ФОП

віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства про цьогорічний пріоритет держави
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вШАНувАННЯ. Які зміни в нагородній системі пропонують 
здійснити бійці АТО 

Руйнівна стихія чи життєдайна сила
вСЕСвіТНіЙ ДЕНЬ воДИ. Треба внести зміни до Земельного кодексу і негайно зупинити дерибан 
Дніпра та інших річок

Олег ЛИСТОПАД, 
«Урядовий кур’єр»

Цьогорічна зима вкотре вияви-
лася теплішою за норму. За 

цих умов тала вода просочилася 
в ґрунт, поповнивши підземні го-
ризонти. Отже, за даними Держ-

водагентства, стрімкого і високо-
го водопілля ціє ї весни не очіку-
ють. За останні тижні дніпров-
ські водосховища наповнилися, 
і це дає змогу стверджувати, що 
дефіциту дніпровської води най-
ближчим часом не буде. Саме на 
дніпровський каскад водосховищ 

припадає більша частина зарегу-
льованого річкового стоку. Дніпро 
забезпечує водою понад полови-
ну населення й 70% промислового 
та аграрного потенціалу. А також 
потреби енергетики, зрошення і 
обводнення, водопостачання міст, 
промислових підприємств і сіль-

ських населених пунктів, водно-
го транспорту, рибного господар-
ства і рекреації.

Але всупереч усталеним уяв-
ленням, не Славутич забезпечує 
нам максимальну кількість вод-
них ресурсів. Майже три п’ятих 
води (точніше 58%) зосереджено 

в річках басейну Дунаю у прикор-
донних районах України, де по-
треба у воді не перевищує 5% її за-
гальних запасів. Найменше забез-
печені водними ресурсами Донбас, 
Криворіжжя та південні об-
ласті України, де зосередже-
ні найбільші споживачі води.
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РИНок пРАЦі

Надто часто 
працевлаштування — 
менш вигідна 
альтернатива 
статусу безробітного



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

11

документи
www.ukurier.gov.ua22 березня 2016 року, вівторок, № 54

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова 102, Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Безпаленка
Олега Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Безпаленко Олег Анатолійович, зареєстро-
ваний за адресою: с. Іллічівське, вул. Кірова, буд. 15,
Першотравневий район, Донецька область, виклика-
ється на 24 березня 2016 року на 14.00 годину до Пер-
шотравневого районного суду для участі у розгляді
справи по суті.

Безпаленко Олегу Анатолійовичу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази до 24 бе-
резня 2016 року. У випадку неприбуття відповідача він
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності за наявними
матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

Малиновський районний суд м. Одеси ви-
кликає Салангіну Дар’ю Володимирівну, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Одеса,
вул. Генерала Петрова, буд. 21, кв. 23, як від-
повідача в судове засідання по цивільній
справі за заявою Салангіна Івана Олексан-
дровича в інтересах неповнолітнього Салан-
гіна Аркадія Івановича до Салангіної Дар’ї
Володимирівни, зацікавлені особи: Служба у
справах дітей Одеської міської ради, Мали-
новська районна адміністрація Одеської мі-
ської ради, Орган опіки та піклування, про
визначення місця мешкання дитини, призна-
чене на 22 березня 2016 року о 10 годині 45
хвилин у кабінеті № 204 суду за адресою: 
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без по-
важних причин розгляд справи буде прове-
дено за вашої відсутності за наявними в ній
доказами.

Суддя Л. В. Жуган

Малинський районний суд Житомир-
ської області викликає в судове засідання
Саат Мустафу (дата народження
06.03.1977 року) як відповідача в цивіль-
ній справі за позовом Саат Людмили
Дмитрівни до Саат Мустафи про розір-
вання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в примі-
щенні Малинського районного суду Жи-
томирської області (11301, площа
Соборна, 6, м. Малин Житомирської об-
ласті) 31 березня 2016 року о 09.00 го-
дині.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідача до суду справа розглядати-
меться за його відсутності, за наявними
матеріалами справи.

Суддя Ярмоленко В. В.

Старобільський районний суд (Луган-
ська обл., м. Старобільськ, вул. Миру,
38) викликає Алєксєєву Вікторію Мико-
лаївну, 29.08.1979 р.н., місце реєстрації:
Луганська обл., смт Новопсков, вул. 
К. Маркса, 236, як відповідача у судові
засідання, які відбудуться 25.03.16 об
11-00 (справа № 2/431/147/16, суддя
Пелих О. О.) та 30.03.16 о 10-00 (справа 
№ 2/431/148/16, суддя Озеров В. О.) за
позовними заявами КС «Імперіал ЛТД».
У разі неявки на вказані судові засі-
дання, суд буде розглядати справу без
участі відповідача.

До уваги кредиторів по справі 
№ 21/89б/2011 про банкрутство Приват-
ного акціонерного товариства «Мілов-
ський завод рафінованої олії
«Стрілецький степ» (ЄДРПОУ: 25365406,
адреса: Луганська обл., Міловський р-н,
смт Мілове, пров. Заводський, буд. 3),
що розглядається Господарським судом
Луганської області. Цим повідомляємо,
що 5 квітня 2016 року об 11.00 за адре-
сою: м. Київ, пров. Рильський, 6, БЦ
«Софія», 6-й пов., будуть проведені
збори кредиторів Приватного акціонер-
ного товариства «Міловський завод ра-
фінованої олії «Стрілецький степ»
(ЄДРПОУ: 25365406). Просимо креди-
торів направити повноважних пред-
ставників.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 березня 2016 р. № 143
Київ

Про утворення Міжвідомчого 
координаційного центру соціально-трудової

реабілітації учасників антитерористичної
операції, які одержали поранення, контузію,

каліцтво або інше захворювання під час
участі в антитерористичній операції

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Утворити Міжвідомчий координаційний центр соціально-трудової реа-

білітації учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, кон-
тузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній
операції, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчий координаційний центр соці-
ально-трудової реабілітації учасників антитерористичної операції, які одер-
жали поранення, контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в
антитерористичній операції, що додається. 

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 2 березня 2016 р. № 143

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
Міжвідомчого координаційного центру соціально-трудової реабілітації 

учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, 
каліцтво або інше захворювання під час участі 

в антитерористичній операції
Перший заступник Міністра соціальної політики, голова Міжвідомчого

координаційного центру
Заступник Міністра охорони здоров’я, перший заступник голови Міжві-

домчого координаційного центру
Голова Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антите-

рористичної операції, заступник голови Міжвідомчого координаційного цен-
тру

Начальник відділу Мінсоцполітики, секретар Міжвідомчого координацій-
ного центру

Заступник Міністра оборони
Заступник Міністра внутрішніх справ
Заступник Міністра фінансів

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 2 березня 2016 р. № 143

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчий координаційний центр соціально-трудової реабілітації 

учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію, 
каліцтво або інше захворювання під час участі 

в антитерористичній операції
1. Міжвідомчий координаційний центр соціально-трудової реабілітації

учасників антитерористичної операції, які одержали поранення, контузію,
каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній операції
(далі — Міжвідомчий координаційний центр), є тимчасовим консульта-
тивно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. У своїй діяльності Міжвідомчий координаційний центр керується Кон-
ституцією та законами України, а також указами Президента України та по-
становами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції
та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Міжвідомчого координаційного центру є:
1) сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і відповідних закладів
та установ, що проводять лікування, соціально-трудову реабілітацію та оз-
доровлення учасників антитерористичної операції, які одержали поранення,
контузію, каліцтво або інше захворювання під час участі в антитерористичній
операції (далі — учасники антитерористичної операції); 

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної по-
літики у сфері лікування, соціально-трудової реабілітації та оздоровлення
учасників антитерористичної операції; 

3) визначення шляхів, механізмів і способів розв’язання питань, що ви-
никають під час реалізації державної політики у сфері лікування, соціально-
трудової реабілітації та оздоровлення учасників антитерористичної операції.

4. Міжвідомчий координаційний центр відповідно до покладених на нього
завдань:

1) проводить аналіз стану справ і причин виникнення проблем щодо лі-
кування, соціально-трудової реабілітації та оздоровлення учасників антите-
рористичної операції;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконав-
чої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та ор-
ганізацій з питань, що належать до його компетенції;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади по-
кладених на них завдань;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з пи-
тань, що належать до його компетенції;

5) подає Кабінетові Міністрів України підготовлені за результатами своєї
роботи рекомендації та пропозиції.

5. Міжвідомчий координаційний центр має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих ор-

ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, ус-
танов та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на
нього завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,

установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалеж-
них експертів (за згодою);

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на нього завдань
постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших за-
ходів.

6. Міжвідомчий координаційний центр під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого са-
моврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Міжвідомчого координаційного центру затверджу-
ється Кабінетом Міністрів України.

8. Персональний склад Міжвідомчого координаційного центру затвер-
джує його голова.

9. Формою роботи Міжвідомчого координаційного центру є засідання,
що проводяться за рішенням його голови.

10. Засідання  Міжвідомчого координаційного центру веде його голова,
а у разі відсутності — перший заступник або заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчого коорди-
наційного центру забезпечує його секретар.

Засідання Міжвідомчого координаційного центру вважається правомож-
ним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

11. Міжвідомчий координаційний центр на своїх засіданнях розробляє
пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них прого-
лосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Міжвідомчого ко-
ординаційного центру.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на за-
сіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який під-
писується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім чле-
нам Міжвідомчого координаційного центру. 

Член Міжвідомчого координаційного центру, який не підтримує схвалені
пропозиції (рекомендації), може викласти свою думку в письмовій формі,
що додається до протоколу засідання.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення ді-
яльності Міжвідомчого координаційного центру здійснює Мінсоцполітики.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 березня 2016 р. № 178
Київ

Про затвердження Порядку виплати 
військовослужбовцям Збройних Сил, 

Національної гвардії, Служби безпеки,
Служби зовнішньої розвідки, Державної 

прикордонної служби, Державної спеціальної
служби транспорту, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації 
і Управління державної охорони грошової

компенсації вартості за неотримане 
речове майно

Відповідно до частини першої статті 91 Закону України «Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок виплати військовослужбовцям Збройних Сил, На-
ціональної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної
прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Держав-
ної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління держав-
ної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно, що
додається.

2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ та Міністерству
інфраструктури привести власні нормативно-правові акти у відповідність із
цією постановою.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 16 березня 2016 р. № 178

ПОРЯДОК 
виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, 

Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної 
прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
і Управління державної охорони грошової компенсації

вартості за неотримане речове майно
1. Цей Порядок визначає механізм виплати військовослужбовцям Зброй-

них Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держпри-
кордонслужби, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку і Управління
державної охорони (далі — військовослужбовці) грошової компенсації вар-
тості за неотримане речове майно (далі — грошова компенсація).

2. Виплата грошової компенсації здійснюється особам офіцерського,
старшинського, сержантського і рядового складу.

Дія цього Порядку не поширюється на військовослужбовців строкової
військової служби, курсантів вищих військових навчальних закладів, а також
вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути,
факультети, кафедри, відділення військової підготовки.

3. Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям з моменту
виникнення права на отримання предметів речового майна відповідно до
норм забезпечення у разі:

звільнення з військової служби;
загибелі (смерті) військовослужбовця.
4. Грошова компенсація виплачується військовослужбовцям за місцем

військової служби за їх заявою (рапортом) на підставі наказу командира
(начальника) військової частини, територіального органу, територіального
підрозділу, закладу, установи, організації (далі — військова частина), а ко-
мандирам (начальникам) військової частини — наказу старшого командира

(начальника), у якому зазначається розмір грошової компенсації на підставі
довідки про вартість речового майна, що належить до видачі, оригінал якої
додається до відомості щодо виплати грошової компенсації.

5. Довідка про вартість речового майна, що належить до видачі, вида-
ється речовою службою військової частини виходячи із закупівельної вар-
тості такого майна, розрахованої Міноборони, МВС, Головним управлінням
Національної гвардії, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією
Держприкордонслужби, Адміністрацією Держспецтрансслужби, Адміністра-
цією Держспецзв’язку, Головним управлінням розвідки Міноборони та Уп-
равлінням державної охорони станом на 1 січня поточного року, та
оформляється згідно з додатком.

6. У разі загибелі (смерті) військовослужбовця грошова компенсація ви-
плачується рівними частками членам його сім’ї та утриманцям.

Члени сім’ї та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця по-
дають за місцем його військової служби заяву про отримання грошової ком-
пенсації.

Грошова компенсація членам сім’ї та утриманцям загиблого (померлого)
військовослужбовця виплачується у разі, коли заява надійшла протягом
трьох років з дня загибелі (смерті) або з дня набрання законної сили рішен-
ням суду про оголошення його померлим.

Члени сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця визначаються
відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці — відповідно до За-
кону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб».

7. Виплата грошової компенсації здійснюється в межах бюджетних призна-
чень на закупівлю речового майна, передбачених Міноборони, МВС, Мінінфрас-
труктури, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, АдміністраціїДержприкордонслужби,
Адміністрації Держспецзв’язку, Головному управлінню розвідки Міноборони та
Управлінню державної охорони на відповідний рік.

Додаток
до Порядку 

ДОВІДКА № ____
про вартість речового майна, що належить до видачі

___________________________________________________
(військове звання, прізвище, ініціали)

Усього предметів _______________ на суму ______________________.
(словами)                                                (словами)

Начальник 
речової служби   ____________         ___________________

(підпис)                (військове звання, прізвище, ініціали)

Начальник фінансово-
економічної служби          ____________         ___________________

(підпис)                (військове звання, прізвище, ініціали)

____ __________ 20__ року

МП

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 березня 2016 р. № 186
Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 18 квітня 2012 р. № 606
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміни у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від

18 квітня 2012 р. № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків
структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської,
районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій»
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1984, № 83, ст. 3362; 2013 р.,
№ 8, ст. 273; 2014 р., № 8, ст. 249, № 53, ст. 1406) — із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 83, допов-
нивши пункт 1 абзацом такого змісту:

«з питань цивільного захисту.».
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 16 березня 2016 р. № 184-р
Київ

Про затвердження плану дій 
Кабінету Міністрів України на 2016 рік

1. Затвердити план дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, що дода-
ється.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади подавати
щомісяця до 5 числа Міністерству економічного розвитку і торгівлі інфор-
мацію про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану дій
для її узагальнення та подання щомісяця до 10 числа Кабінетові Міністрів
України.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

Із покроковим планом дій уряду можна ознайомитися на сайті «УК».
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оголошення
Звіт 

про виконання бюджету Пенсійного фонду України за 2015 рік

          

 +,- %
1 720 700,0 1 767 765,1 47 065,1 102,7%

власні надходження, усього 172 457 231,5 169 873 912,9 -2 583 318,6 98,5%

сума єдиного внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 168 082 000,0 165 366 879,4 -2 715 120,6 98,4%
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України 29 289,5 61 011,9 31 722,4 208,3%
кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок 
коштів державних небюджетних і недержавних підприємств та установ 43 826,5 46 036,6 2 210,1 105,0%

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим 
на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 2 584 084,4 2 425 650,9 -158 433,5 93,9%

кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій працівникам, зайнятим 
повний робочий день на роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком №2 1 562 991,8 1 677 133,8 114 142,0 107,3%

кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 53 370,0 82 562,4 29 192,4 154,7%
інші надходження 101 669,3 214 637,9 112 968,6 211,1%

174 177 931,5 171 641 678,0 -2 536 253,5 98,5%
94 811 551,5 94 811 551,5 0,0 100,0%

- дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними 
програмами 63 052 284,5 63 052 284,5 0,0 100,0%

- покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій 31 759 267,0 31 759 267,0 0,0 100,0%

77 742,9 75 050,7 -2 692,2 96,5%

0,0 7 298,5 7 298,5 0,0%

269 067 225,9 266 535 578,7 -2 531 647,2 99,1%

211 620 219,0 210 766 584,0 -853 635,0 99,6%

- пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до Закону України                                    
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 200 710 217,0 199 299 516,9 -1 410 700,1 99,3%

- виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку  особа 
має право відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 5 013 926,3 5 299 368,8 285 442,5 105,7%

- виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників, що відшкодовується за рахунок коштів 
державних небюджетних і недержавних підприємств та установ 86 833,3 82 503,7 -4 329,6 95,0%

- виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України «Про поліпшення 
матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» 105 421,4 93 312,3 -12 109,1 88,5%

- пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії 
із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування»

3 134 532,7 3 440 646,8 306 114,1 109,8%

- пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 102 257,3 123 265,1 21 007,8 120,5%
- розрахунково-касове обслуговування та плату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги 109 038,1 73 507,1 -35 531,0 67,4%
- керівництво та управління у сфері пенсійного забезпечення 2 245 652,7 2 243 526,1 -2 126,6 99,9%
- виготовлення пенсійних посвідчень та документів, що підтверджують статус застрахованої особи 2 623,8 2 172,6 -451,2 82,8%
- виготовлення бланків, виплатних відомостей для виконання функцій з призначення та виплати пенсій 39 785,5 39 749,7 -35,8 99,9%
- створення програмно-технічного забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки органів 

Пенсійного фонду України 69 930,9 69 014,9 -916,0 98,7%

55 648 564,0 54 832 829,9 -815 734,1 98,5%

- виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами 55 648 564,0 54 832 829,9 -815 734,1 98,5%

77 742,9 68 395,4 -9 347,5 88,0%

267 346 525,9 265 667 809,3 -1 678 716,6 99,4%

1 720 700,0 867 769,4 -852 930,6 50,4%

у тому числі на:

за рахунок коштів Державного бюджету України, усього
у тому числі на: 

за рахунок коштів  Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття

У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В

Д О Х О Д И :

у тому числі:

Усього власних доходів з урахуванням залишку

Залишок коштів на кінець року

за рахунок власних надходжень, усього 

Відхилення

У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В    з урахуванням залишку
В И Д А Т К И:

(тис. грн)

Затверджено 
бюджетом

Фактично 
виконано

кошти Державного бюджету України, усього
у тому числі:

кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань

Залишок коштів на початок року

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 
№ 67, з подальшими змінами був затверджений бюджет Пенсій-
ного  фонду України на 2015 рік — план утворення та викорис-
тання цільового страхового фонду, що формується за рахунок
страхових внесків, основною частиною яких є сума єдиного
внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування, та надходжень з інших джерел, визначених Зако-
ном України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра-
хування». 

Звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду України за
2015 рік затверджений постановою правління Фонду від 21 бе-
резня 2016 року № 4-1.  

У 2015 році Пенсійний фонд України був забезпечений у по-
вному обсязі фінансовими ресурсами на виплату пенсій та гро-
шової допомоги 12,1 млн пенсіонерів. 

З усіх законодавчо визначених джерел фінансування за 2015
рік надійшло 264 767,8 млн гривень. З урахуванням залишку
коштів, який склався на початок минулого року, загальний обсяг
доходів становив 266 535,6 млн грн, з яких власні надходження
склали 169 873,9 млн гривень.

З Державного бюджету України на фінансування пенсійних
програм протягом року надійшло 94 811,6 млн грн, в тому числі
63 052,3 млн грн – на виплату пенсій, надбавок та підвищень до
пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, а також
компенсацію страхових внесків за деякі категорії застрахованих
осіб, 31 759,3 млн грн – на покриття дефіциту Пенсійного фонду
для виплати пенсій, з яких — 14 000 млн грн фінансування ви-
плати пенсій січня 2016 року у грудні 2015 року.

З Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття надійшло – 75,1 млн грн, з
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на ви-
робництві та професійних захворювань України – 7,3 млн гри-
вень.

З метою своєчасної та у повному обсязі виплати пенсій, для
покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із виплатою
пенсій, Пенсійному фонду України з єдиного казначейського ра-
хунку відповідно до норм Бюджетного кодексу України протягом
року виділялися позики, повернення яких відбулося в повному
обсязі.

Загальна сума видатків на пенсійні та інші заплановані ви-
плати у 2015 році становила  265 667,8 млн гривень.

Залишок коштів на кінець року, який сформувався за рахунок
власних надходжень Пенсійного фонду в сумі 867,8 млн грн,
спрямований на фінансування пенсійних виплат січня 2016 року.

Публічне представлення громадськості звіту про виконання
бюджету Пенсійного фонду України за 2015 рік відбудеться 25
березня о 12.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 9.

Розгорнуті аналітичні матеріали щодо виконання бюджету
Пенсійного фонду України за 2015 рік розміщені на офіційному
сайті Пенсійного фонду України.

Затверджено
постанова правління Пенсійного фонду України

21 березня 2016 року № 4-1
Звіт

про виконання показників бюджету Пенсійного фонду України за 2015 рік

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Артемівськ, вул. Артема, 5, розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою Босак Романа Мико-
лайовича до Босак Алли Іванівни про розірвання шлюбу.
Відповідач Босак Алла Іванівна (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Леваневського, буд. 154, кв. 34) викли-
кається на 25 березня 2016 року на 09-00 годину до
суду, каб. 204, для участі в розгляді справи по суті. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Медінцева Н. М.

Наступним ПАТ КБ «Євробанк» (код ЄДРПОУ
33305163), кредитор за Договором кредиту від 30 вересня
2011 року за № С – 323 та іпотекодержатель за Договором
іпотеки від 30 вересня 2011 року, посвідченим приватним
нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сеге-
ченко І. М., і зареєстрованим в реєстрі за № 1891, вимагає
від Казакевича Сергія Володимировича (боржника за Дого-
вором кредиту від 30 вересня 2011 року за № С – 323) та
Папукчіу Андрія (власника предмета іпотеки, яким забезпе-
чено виконання зобов’язань за Договором кредиту від 30
вересня 2011 року за № С – 323, а саме: квартири № 94, що
знаходиться за адресою: м. Одеса, Лідерсівський бульвар,
будинок 5) протягом 30 днів, з дня публікації цієї вимоги,
усунути порушення за Договором кредиту від 30 вересня
2011 року за № С – 323, та з дотриманням вимог частини 2
статті 533 ЦК України, сплатити на користь ПАТ КБ «Євро-
банк» (код ЄДРПОУ 33305163) борг у сумі 576 306 доларів
США та 909 497 грн 64 коп. (пеня), який виник станом на
23.06.2014 р., або передати ПАТ КБ «Євробанк» (код 
ЄДРПОУ 33305163) предмет іпотеки (квартиру № 94, що зна-
ходиться за адресою: м.Одеса, Лідерсівський бульвар, бу-
динок 5), в рахунок часткового погашення заборгованості з
одночасним виселенням всіх мешканців з цього майна.

У разі невиконання цієї вимоги, ПАТ КБ «Євробанк» (код
ЄДРПОУ 33305163) буде звернено стягнення на предмет іпо-
теки (квартиру № 94, що знаходиться за адресою: м. Одеса,
Лідерсівський бульвар, будинок 5) в порядку, встановле-
ному статтею 37 Закону України «Про іпотеку».

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає кримінальну справу №1-кп/234/36/16 за пі-
дозрою Семергея Володимира Івановича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст.258-3, ч. 3 ст. 368 КК України. Обвинувачений Се-
мергей В. І. викликається на 25.03.2016 року о 
09-30 год. до суду, каб. №23/3, для участі у розгляді
справи по суті.

Суддя В. В. Скляров

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає відповідача Ханкішиєва Рафіка Азизага огли,
17.08.1980 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Ясинувата, м-н Центральний, буд. 15, кв.
25, по справі за позовом Ханкішиєвої Катерини Володи-
мирівни до Ханкішиєва Рафіка Азизага огли про розір-
вання шлюбу, в судове засідання, яке відбудеться 25
березня 2016 р. о 10:00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В
разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу
за відсутності відповідача за наявними у справі дока-
зами.

Судя Т. Л. Панова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» до Сільськогосподар-
ського товариства з обмеженою відповідальністю «ІЛЮС», Фе-
дорова Андрія Вікторовича, Данилової Людмили Григорівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач
у справі Данилова Людмила Григорівна (зареєстрована за адре-
сою: 87202, Донецька обл., п. Старобешеве, вул. Садова, буд. 15
а) викликається на 25 березня 2016 року об 11.00 годині до суду,
каб. № 308, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С. П. Букрєй

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Загуменного Павла Петровича як
відповідача у справі за позовом Загуменної Ірини Еду-
ардівни до Загуменного Павла Петровича про стягнення
аліментів, розгляд якої відбудеться 25.03.2016 р. о 
09-00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, 
пр. Металургів, №18.

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

Суддя Є. С. Ікорська

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донець-
кої області викликає як обвинуваченого Лакізу Олек-
сія Ігоровича, 22.04.1986 р.н., який зареєстрований
в м. Красноармійськ, мкр Сонячний, буд. 2-б, кв. 
34-35, у підготовче судове засідання на 25 березня
2016 року о 9 год. 30 хв. по кримінальному провад-
женню за його обвинуваченням за ст.258-3 
ч. 1 КК України, яке відбудеться у приміщенні суду
за адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, б.231, каб.
16.

Суддя Д. В. Кузнецов

Карташова Алла Володимирівна, 26.01.1970 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якої: Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. Донецька, буд. 94, викликається до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідачка по цивільній справі № 227/649/16-ц за по-
зовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» до Карташо-
вої Алли Володимирівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 24.03.2016 року о 08.30
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Золотопуп Сергій Анатолійович, 24.07.1976 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
Харцизький район, м. Зугрес, вул. 60 років Жовтня, буд.
8, кв. 26, викликається до Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області як відповідач по цивільній
справі № 227/702/16-ц за позовом ПАТ Комерційний
банк «ПриватБанк» до Золотопупа Сергія Анатолійовича
про стягнення заборгованості. Судове засідання відбу-
деться 24.03.2016 року о 08.30 год. у приміщенні суду
за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Ра-
дянська, 39А. У разі неявки відповідача до суду справу
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Старобільським районним судом Луганської об-
ласті викликається до суду:

- Матяш Олександр Олексійович (останнє відоме
місце проживання: 94653, Луганська область, Антра-
цитівський р-н, с. Красний Кут, вул. Шевченка, буд.
27) на 10 годину 00 хвилин 24.03.2016 р. (резервна
дата судового засідання — 28.03.2016 на 11-00 го-
дину) для участі у розгляді справи № 431/775/16-ц
по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Пелих О. О.

Кривохижин Микола Дмитрович, 07.01.1954 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Харцизьк, м. Іловайськ, с. Виноградне, вул. Набе-
режна, буд. 6, викликається до Добропільського міськ-
районного суду Донецької області як відповідач по
цивільній справі № 227/602/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Кривохижина Миколи
Дмитровича про стягнення заборгованості. Судове засі-
дання відбудеться 24.03.2016 року о 08.30 год. у 
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відповідача
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Кредитні ініціативи» до Васильєва
Костянтина Павловича про стягнення заборгованості. Відпові-
дач у справі Васильєв Костянтин Павлович, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Корча-
гіна, буд. 32, кв. 84, викликається на 09 годину 00 хвилин 24
березня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Носовська Л. О.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє Чорнобривець Любов Миколаївну, що роз-
гляд апеляційних скарг Сторчак С. Е., Чорнобривець Є. Л. та Голубченко Н. В. на рішення Баглійського
районного суду м. Дніпродзержинська від 15 травня 2015 року у цивільній справі за позовом Чорноб-
ривець Л. М. до Чорнобривець Є. Л., Чорнобривець О. І. про визнання права власності та за зустрічним
позовом Чорнобривець О. І. до Чорнобривець Л. М., Чорнобривця Є. Л., Бутенка А. Г., Голубченко Н. В.,
Сторчак С. Е. про визнання недійсним договору купівлі-продажу житлового будинку від 17 лютого
2010 року з подальшим виключенням реєстрових записів; визнання недійсним договору купівлі-про-
дажу житлового будинку від 05 березня 2010 року з подальшим виключенням реєстрових записів;
визнання недійсним договору купівлі-продажу житлового будинку від 27 грудня 2013 року з подаль-
шим скасуванням такої реєстрації; витребування домоволодіння з чужого незаконного володіння та
усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом виселення; визнання права спільної сумісної
власності на домоволодіння призначено в суді апеляційної інстанції (м. Дніпропетровськ, вул. Харків-
ська, 13) на 09 годину 15 хвилин 13 квітни 2016 року. У разі неявки сторін у судове засідання, справа
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя М. М. Романюк

1. Фінансовий звіт про доходи та витрати ППУ за 2015 р.

№ п\п Найменування Сумма т. гривень  
1. Доходи

Надходження всього 268,0
В т.ч. добровільні пожертви 268,0 

2. Видатки 268,0
Витрати всього 268,0

2. Фінансовий звіт про майно
На балансі ППУ числиться комп’ютер 1 шт. х 5000 грн.
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Лозівський міськрайонний суд Харківської області
викликає як відповідача Терновського Євгена Кос-
тянтиновича, 10.05.1982 року народження, остання
відома адреса реєстрації: Харківська область, м. Ло-
зова, м-н 5, буд. 8, кв. 109 на розгляд цивільної
справи № 629/186/16-ц за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Терновського Євгена Костянтиновича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
який відбудеться 12.04.2016 року о 08.15 годині в
приміщенні Лозівського міськрайонного суду Хар-
ківської області за адресою: м. Лозова Харківської
області, вул. Ярослава Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про день, час і місце
розгляду справи і у випадку неявки розгляд справи
може бути проведений за його відсутності.

Суддя В. А. Помазан

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольского,
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/937/2016
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Експрес-Банк» до Іващенка Володимира Олексан-
дровича про стягнення боргу за договором кредиту.
Відповідач Іващенко Володимир Олександрович, ос-
таннє відоме місце мешкання якого: м. Горлівка, ву-
лиця Алмазна, буд. 9, викликається до суду на 04
квітня 2016 року о 09 год. 00 хв. 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-
ністю.

Суддя М. О. Гусинський

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області по-
відомляє Філімоненкова Віталія Васильовича, Уласень Вадима
Юрійовича, Філімоненкову Людмилу Василівну, останнє відоме
місце проживання яких: вул. Розова, 3/33, м. Первомайськ Ми-
колаївської області, про те, що судовий розгляд у цивільній
справі за № провадження 2/484/35/16 за позовом Буденко Інни
Юріївни до Філімоненкова Віталія Васильовича, Уласень Вадима
Юрійовича, Філімоненкової Людмили Василівни, третя особа на
стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог: Перво-
майська філія Південної Товарної Біржі, про визнання дійсним
договору купівлі-продажу об’єкту нерухомості та визнання права
власності на житловий будинок, призначено на 04 квітня 2016
року о 16.00. На призначений час Філімоненкову В.В., Уласень
В.Ю. та Філімоненковій Л.В. слід з’явитися до суду за адресою:
вул. Карла Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області.
При собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

У разі неявки відповідачів позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК
України, буде розглянутий за їх відсутності на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя Т. Ю. Фортуна

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу № 243/1769/16-ц за позовом Мака-
ревич Марини Анатоліївни до Макаревича Андрія
Анатолійовича, третя особа: Служба у справах дітей
Слов’янської міської ради Донецької області про позбав-
лення батьківських прав, стягнення аліментів на утри-
мання дитини.

Відповідач у справі: Макаревич Андрій Анатолійович,
остання адреса: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Тор-
ська (Комунарів), 53а, кв. 19, викликається на 09 год. 00
хв. 11 квітня 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя П. І. Профатило

Житомирський районний суд Житомирської області викликає
Шкабара Руслана Вячеславовича в судове засідання, що відбудеться
об 11 годині 00 хвилин 4 квітня 2016 року за адресою: м. Житомир,
вул. Покровська, 92, каб. 16, як відповідача по цивільній справі 
№ 278/214/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення за-
боргованості.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право
з’явитись для прийняття участі у судовому засіданні.

Готуватись для слухання справи (знайомитись з матеріалами
справи, знімати копії, заявляти клопотання про забезпечення доказів,
виклик свідків, витребування письмових доказів тощо) у випадку при-
йняття у ній участі, прошу завчасно, до дати, визначеної для слухання
справи.

Крім того, повідомляю, що в судове засідання ви повинні надати
всі оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої заперечення
проти вимог або копії цих документів, завірених у встановленому за-
коном порядку у випадку невизнання заявленого позову.

У разі вашого неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану
справу у вашу відсутність, за наявними в матеріалах справи дока-
зами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт
або інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є. О. Грубіян

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Бабаєва З. М. о., Бабаєвої В. Р. к.,
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у цивільній справі № 233/1089/16-ц – Бабаєв
Заур Мардан огли, 25.11.1976 р.н., Бабаєва Вафа Рафік
кизи, 08.10.1977 р.н., зареєстровані за адресою: До-
нецька область, м. Макіївка, с. Горького, вул. Малинов-
ського, буд. 49, викликаються у судове засідання на
08.15 год. 28 березня 2016 р. Розгляд зазначеної цивіль-
ної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. № 2, каб.
№ 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

В провадженні Коростишівського районного суду 
Житомирської області перебуває цивільна справа 
№ 280/88/16-ц за позовом ПАТ «Коростишівський Льон-
завод» до Розенталь Світлани Іванівни, Розенталь Юлії
Сергіївни про визнання осіб такими, що втратили право
користування житловим приміщенням у гуртожитку.

Судовий розгляд справи відкладено на 11.04.2016
року на 09 год. 00 хв. в Коростишівському районному
суді за адресою: м. Коростишів, вул. Героїв Небесної
Сотні, 52, суддя Щербаченко І. В., тел. 5-09-71.

В судове засідання викликаються відповідачі: Розен-
таль Світлана Іванівна, місце проживання: вул. Гелевея,
99А, кв. 84, м. Коростишів, Розенталь Юлія Сергіївна по
обліках Коростишівського району не значиться, адреса
реєстрації та місця проживання невідома.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. В разі чер-
гової неявки відповідачів в судове засідання справа буде
розглянута за їх відсутності.

Новомиргородський районний суд Кіровоград-
ської області викликає Овчарова Сергія Володими-
ровича в судове засідання як відповідача по
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Овчарова Сергія Володимировича про стягнення за-
боргованості.

Повідомляємо відповідача Овчарова Сергія Воло-
димировича, що справа призначена до розгляду на
07 квітня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в примі-
щенні Новомиргородського районного суду Кірово -
градської області за адресою: м. Новомиргород
Кіровоградської області, вул. Леніна, 157.

У разі неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення про причини неявки, суд розгляда-
тиме справу за його відсутності на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя Р. А. Забуранний

У зв’язку з неперспективністю українського ринку фірми 

ТОВ «ALUMA CS» (Словаччина)

прийняло рішення про ліквідацію представництва на Україні 

(код ЄДРПОУ 21696112) з 31.03.2016 р. Головою ліквідаційної комісії призначити

Бень Анатолія Юрійовича (моб. тел. 050 442 99 07). Претензії надсилати 

за адресою: 04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 160, літера Б, офіс 907.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Управління Комунального майна Лу-
ганської міської ради, як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/547/16-ц
за позовною заявою Дмитрієвої Марини Олександрівни, Дмитрієвої Надії Михайлівни до Уп-
равління Комунального майна Луганської міської ради про визнання права, що відбудеться
25 березня 2016 року о 09-00 год. У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Втрачене 28.02.2015 р. свідоцтво

про право на заняття адвокатською 

діяльністю №4635/10 від 23.09.2011,

видане КДКА Київської області на ім’я

Малюжонок Юрій Геннадійович, 

вважати недійсним.

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 
ст. 74 ЦПК України викликає як відповідача Кісібекова
Ігоря Ігоровича, останнє відоме місце проживання: 
м. Суми, вул. Миру, 36, кв. 29, по справі за позовом За-
хлевського Ярослава Вікторовича до Кісібекова Ігоря
Ігоровича про стягнення коштів, в судове засідання на
04 квітня 2016 року о 09.00 годині за адресою: м. Суми,
вул. Академічна, 13, кабінет № 506, головуючий по
справі суддя Кривцова Г. В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати
пояснення або заперечення на позов та докази на їх під-
твердження. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глядатися у його відсутність в заочному порядку.

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідачів Чернуша Леоніда Мироновича, Чернушу Ма-
рину Леонідівну, Чернуша Михайла Мироновича, Титаренка
Віталія Вікторовича для участі в цивільних справах за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості, які відбу-
дуться 25 березня 2016 року до Чернуша Леоніда Мироно-
вича, Чернуши Марини Леонідівни, Чернуша Михайла
Мироновича о 15.10 годині; до Літовченка Віталія Вікторовича
о 15.20 годині у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Монастирищенський районний суд Черкаської об-
ласті (вулиця Соборна, 98, м. Монастирище), викли-
кає представника приватного підприємства «Дніпро»
в якості відповідача на 09 годину 05.04.2016 року у
цивільній справі № 702/223/16-ц за позовом Уманець
Віри Григорівни до ПП «Дніпро» про визнання до-
даткових угод до договорів оренди землі недійсними
та скасування державної реєстрації. У разі неявки
представника відповідача справа буде розглянута у
його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя M. B. Бурлака

Вишгородський районний суд Київської області пові-
домляє, що Мошковський Олег Дмитрович виклика-
ється в судове засідання як відповідач у цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства «Укр -
соцбанк» до Мошковського Олега Дмитровича та Мош-
ковської Олени Вікторівни про солідарне стягнення
заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться 05 квітня 2016 року об
11 годині 30 хвилин, за адресою: м. Вишгород, вул. Кур-
гузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Овідіопольський районний суд Одеської області
викликає Яблонських Ірину Сергіївну, 12.08.1968
року народження, паспорт KM 712212, виданий
23.03.2011 року Овідіопольським РВ ГУМВС України
в Одеській області, як відповідача у цивільній справі
№ 509/5026/15-цр. за позовом Лавнік Ніни Михай-
лівни до Яблонських Ірини Сергіївни про стягнення
боргу.

Судове засідання відбудеться 25 березня 2016
року о 10:30 в приміщенні Овідіопольського район-
ного суду Одеської області за адресою: 67801, вул.
Берегова, 9, смт Овідіополь Одеської області.

Суддя А. І. Бочаров

Зарічним районним судом м.Суми викликається
до суду:

- Опанасюк Олег Володимирович (останнє відоме
місце проживання: 40000, Сумська обл., м. Суми,
вул. Харківська, буд. 7, кв. 110) на 13 годину 00 хви-
лин 28.03.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 591/716/16-ц (провадження №2/591/896/16) по
суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Суддя Шелєхова Г. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Какубава Лаша Сосоєвича до Гор-
лівської міської ради Донецької області про визнання права
власності на спадкове майно. Відповідач по справі Горлівська
міська рада Донецької області, останнє відоме місце розташу-
вання: Донецька область, м. Горлівка, пр. Перемоги, будинок 
№ 67, викликається на 28 березня 2016 року о 10 годині 30 хви-
лин до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
(Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Філатова
О. А. про стягнення заборгованості та судових витрат.

Відповідач Філатов Олександр Анатолійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
пр-т Леніна, буд. 142, кв. 9, викликається 28 березня 2016
року о 08 год. 15 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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом Гладкої
Катерини Валеріївни до лікарні з поліклінікою Макіївського
міського управління ГУМВС України в Донецькій області, про
стягнення компетенції заробітної плати у зв’язку з порушен-
ням строків її виплати, середнього заробітку за весь час за-
тримки розрахунку при звільненні. Відповідач у цивільній
справі № 233/22/261-ц представник лікарня з поліклінікою
Макіївського міського управління ГУМВС України в Донець-
кій області, адреса: Донецька область, м. Макіївка, вул. Свір-
длова, 25, викликається у судове засідання на 15.00 год.
25.03.2016 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Костянти-
нівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №
2, каб. № 16).

У випадку неприбуття в судове засідання представник
відповідача повинний повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, № 157) розглядає цивільну справу за позовом Чумак
І.В. до Комунальної медичної установи «Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги № 5 м. Макіївка Донецької об-
ласті» про стягнення компетенції заробітної плати у зв’язку
з порушенням строків її виплати, середнього заробітку за
весь час затримки розрахунку при звільненні та відшкоду-
вання моральної шкоди». Відповідач у справі № 233/51/261-ц
представник Комунальної медичної установи «Центр пер-
винної медико-санітарної допомоги № 5 м. Макіївка Донець-
кої області» адреса: Донецька область, м. Макіївка, вул.
Новобольнична, 1, викликається у судове засідання на 15.15
год. 25.03.2016 р. Розгляд відбудеться в приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області
(корп. № 2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання представник
відповідача повинний повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи
за позовом AT «Дельта Банк» до Поліханенка Петра Леоні-
довича (справа № 219/160/16-ц); Лазарева Вадима Олексійо-
вича (справа № 219/622/16-ц) про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Поліханенко Петро Леонідович (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: 86400, Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Єрмишина, буд. 10, кв. 114); Лазарев
Вадим Олексійович (останнє відоме суду місце реєстрації за
адресою: 86429, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Пер-
шотравнева, буд. 10, кв. 68) викликаються на 01 квітня 2016 р.
о 09 год. 30 хв. до суду (каб. № 203) для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття, відпо-
відачі повинні повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за їх відсутності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Радянська, 39а) розглядає цивільну справу за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Кредо-
банк» до Шпака Євгена Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором
№ 11337-OWNCASH від 14.02.2014 року.

Відповідач Шпак Євген Олександрович виклика-
ється на 07 квітня 2016 року об 11.00 годині до До-
пропільського міськрайонного суду, кабінет № 15,
для участі у розгляді справи у відкритому судовому
засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська ви-
кликає Берестенка Олега Валентиновича як відпові-
дача у цивільній справі № 201/564/16ц провадження
2/201/979/2016 за позовом Суркової Олени Микола-
ївни, Берестенка Дмитра Олеговича до Берестенка
Олега Валентиновича, третя особа: Орган опіки та
піклування Жовтневої районної у місті Дніпропет-
ровську ради про позбавлення батьківських прав, у
судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00
хвилин 13 квітня 2016 року за адресою: вул. Патор-
жинського, 18а, м. Дніпропетровськ, Жовтневий
районний суд м. Дніпропетровська, каб. № 22.

У випадку неявки відповідача у судове засідання
справу буде розглянуто у заочному порядку.

Суддя В. В. Батманова

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає як відповідача Борисова Ігоря Івановича, 10 червня 1968
року народження, зареєстрована адреса місця проживання:
86500, м. Сніжне, вул. Актюбинська, буд. 3, кв. 10, в судове
засідання, яке призначене о 09 год. 00 хв. 04 квітня 2016
року, для розгляду цивільної справи № 319/29/16-ц за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Борисова І. І. та Савченко Т. О.
про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: 71001, Запорізька область, смт
Куйбишеве, вул. Центральна, 26А (суддя Р.С. Солодовніков).
Копію позову та доданих матеріалів можна отримати в суді
за вище вказаною адресою або через «Електронний суд» 
e-court.mail.gov.ua.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки від-
повідача в судове засідання та неповідомлення суду про по-
важну причину неявки позов буде розглянутий за його
відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Р. С. Солодовніков

Державна служба геології та надр України оголошує

Перелік
ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування надрами, відповідно до абзацу третього пункту 8

Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами зазначених ділянок надр при-
ймається від претендентів Державною службою геології та надр України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 21 квітня 2016 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

   
 
№ п/п 

Об’єкт надрокористування Початкова ціна 
продажу дозволу, 

тис. грн. Назва об’єкта користування Вид корисної копалини Вид користування надрами Місце розташування 

1 2 3 4 5 6 

1. Витачівська ділянка 
пісок геологічне вивчення Київська обл., 

Обухівський р-н 
50,50 

2. 

«Деснянське-центральне» 
(Ділянка № 1 (нижня ділянка) 
Осещинська та (Ділянка № 2 
(верхня ділянка) Хотянівська 

пісок геологічне вивчення Київська обл., 
Вишгородський р-н 

27,71 
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оголошення
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Кулікової Олени Олександрівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі
№ 233/885/16-ц — Кулікова Олена Олександрівна, 20.05.1978
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка,
с. Калинове, пров. Уральський, буд.7, кв.7, викликається у су-
дове засідання на 08-00 год. 29 березня 2016 р. Розгляд зазна-
ченої цивільної справи відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп.
№2, каб. №16). Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, 
що вважаються втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів: серія АІ: 7815490, 7954207, 6928754,
7983014, 8667238, 7992527, 1334966-1334968, 8664280-8664281; серія AC:
433671; серія AЕ: 3220158,3217104, 3217110, 3227989, 6160263, 3228611-
3228613, 3233123-3233129, 3226994-3226997, 6884576-6884578, 6884586-
6884588; Зелена Картка Білорусь, Молдова, Росія: 11468617, 10880011,
10881440, 10868963, 10864019, 11272619, 11283525, 11283531, 11466314,
11463790, 11272900, 11272916, 11272918, 11272922, 11275986, 11275988,
11257612, 11472062, 11461683,11463857,10861198, 11489516, 11472790,
11272411, 10880618, 10880622, 10496692, 11462021, 11257527, 11279799,
10856196, 11276550-11276551, 10881445-10881446, 10881465-10881466,
10863926-10863927, 11265330-11265331, 11272576-11272577, 11463811-
11463812, 10879874-10879875, 11275991-11275992, 11465843-11465844,
11462845-11462846, 11472023-11472024, 11288794-11288796; Зелена Кар-
тка Європа: 10850556, 10852097, 10852302, 10852345, 10042849, 10493870,
10613657, 10618872, 11245075, 11246269, 11247499, 10846042, 10847093,
10853182, 11247199, 11251400, 10619726, 11247972, 10846065, 10846132,
10846151, 11246538, 11246568, 11486541, 11479844, 10852492, 10852497,
11247424, 11247344, 11246247, 11458164, 11250599, 10850253-10850254,
10850539-10850541, 10852084-10852085, 10847795-10847796, 10490546-
10490547, 11245539-11245540, 11246292-11246293, 11247222-11247223,
10852312-10852315, 10852332-10852335, 10853410-10853411, 11245232-
11245233, 11483831-11483832, 11247959-11247960; добровільне страху-
вання відповідальності за оплату наданих послуг під час поїздки за кордон:
2046279, 1990319, 2003980, 2006659, 2006670, 2025917, 2025922, 2030942,
2038914, 2038982, 2038988, 2039127, 2039135, 2039326, 1942247, 2050327,
2009229, 1800667, 2040927, 2040931, 2050298, 2050447, 1972685, 1972706,
1972728, 1972731, 1901343, 1902306, 1727334, 2025845, 1980968, 2001829,
2068571, 2117497, 2131297, 2164450, 2048311, 2000390, 2040972, 2044435,
2044454, 2047087, 1865524, 2076602, 1989367, 1989400, 1989412, 2018266,
2043489, 2043962, 2018446, 1996828, 1990443-1990450, 2029981-2029982,
2006667-2006668, 2026132-2026133, 2030938-2030940, 2030944-2030947,
2038978-2038980, 2038984-2038985, 2038992-2038996, 2030635-2030639,
2030658-2030662, 2104606-2104607, 2164371-2164372, 2164374-2164375,
1987821-1987823, 2120438-2120440, 2164507-2164508, 2191146-2191150,
2099292-2099293, 2191113-2191114, 1991463-1991467, 2029867-2029871,
2037221-2037250, 2047167-2047176, 2018371-2018372, 2018548-2018550.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Тіманова Петра Васильовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 30 березня 2016 року о 09.00 го-
дині, для розгляду цивільної справи № 655/82/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Тіманова Петра Васильо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Адреса суду: Херсонська область, смт Гор-
ностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідача обов’яз-
кова. У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Леніна, 105, каб. 1,
суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засідання на 13
квітня 2016 року на 10 годину 00 хвилин Сторожука Вік-
тора Григоровича, проживаючого в с. Крива Балка, ву-
лиця Шкільна, № 115, Саратського району Одеської
області, як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Сторожука Віктора Григоровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором у
сумі 15 616 гривень 50 копійок.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Оржеховської С.В. про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/1063/16-ц — Оржеховська Світлана Володимирівна,
22.05.1963 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область,
м. Макіївка, пров. Томанський, буд. 30, кв.2, викликається у су-
дове засідання на 08-45 год. 31 березня 2016 р. Розгляд зазна-
ченої цивільної справи відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп.
№2, каб. №16). Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє Гід-

желіцьку Світлану Станіславівну, 01.04.1954 р.н., про

те, що 29 березня 2016 року о 10 годині 00 хвилин

буде слухатись справа за позовом ПАТ КБ «Приват-

банк» до Гіджеліцької Світлани Станіславівни про

стягнення заборгованості в приміщенні суду по ву-

лиці Кам’янецькій, 117, м. Хмельницького, 1 поверх,

кабінет № 12.

Суддя Н. М. Салоїд

Ленінський районний суд м. Кіровограда повідом-
ляє відповідача Рибінцеву Яну Андріївну, яка прожи-
ває за адресою: м. Кіровоград, вул. Маріупольська,
17, що судове засідання по справі за позовом публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Рибінцевої Яни Андріївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором б/н
від 07.12.2010 року, відбудеться в приміщенні Ле-
нінського районного суду м. Кіровограда (вул. Ве-
лика Перспективна, 40, м. Кіровоград), зал судових
засідань, каб. 508, о 10.30 год. 20.04.2016 року. 

Суддя Іванова Л. А.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Моісєєва
Олексія Григоровича, 28.02.1973 р.н., місце реєстрації якого
по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє ві-
доме місце проживання: Крим, Сімферопольський р-н, 
с. Журавлівка, вул. Ювілейна, 4, кв. 3, як відповідача по ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Моісєєва Олек-
сія Григоровича про звернення стягнення на предмет іпотеки,
яке відбудеться під головуванням судді Коренюк A. M. о 12
год. 30 хв. 30 березня 2016 року за адресою: м. Київ, вул.
Севастопольська, 14, зал 27.

З опублікуванням оголошення відповідач Моісєєв Олек-
сій Григорович вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи.

Державна служба фінансового моніторингу України
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад дер-
жавних службовців (керівників та спеціалістів) з питань:

- взаємодії з суб’єктами фінансового моніторингу;
- проведення фінансових розслідувань,  аналізу ри-

зиків та проведення типологічних досліджень, роботи з
підрозділами фінансових розвідок, взаємодії з право -
охоронними органами;

- інформаційних технологій, розробки та впровад-
ження програмних засобів;

- міжнародного співробітництва та правової роботи;
- бухгалтерського обліку та звітності, господарської

роботи;
У конкурсі можуть брати участь громадяни України,

які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем спеціаліста, магістра, та відповідну профе-
сійну підготовку, знають національне законодавство,
мають стаж роботи за фахом на державній службі  не
менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших уста-
новах не менше 5 років (для керівних працівників —
стаж роботи за фахом не менше 5 років на керівних по-
садах, для спеціалістів з питань інформаційних техно-
логій стаж роботи за фахом не менше 3-х років). 

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів з
дня опублікування оголошення про конкурс. Додаткову
інформацію про функціональні обов’язки та умови оп-
лати праці можна отримати за телефоном (044)594-16-
88. Адреса: вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655. Перелік
вакантних посад розміщено на офіційному веб-сайті
Держфінмоніторингу.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Гадяцьку Оксану Григорівну про те, що 05
квітня 2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Ромен-
ського міськрайонного суду Сумської області за адре-
сою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12,
Сумської області буде слухатися в судовому засіданні
цивільна справа позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Га-
дяцької Оксани Григорівни про стягнення заборгова-
ності.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
Гадяцька Оксана Григорівна вважається повідомленою
про час і місце розгляду справи і у випадку її неявки
справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя О. О. Євлах

У Подільському районному суді м. Києва
29.03.2016 р. о 14 год. 00 хв. під головуванням судді
Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Барабаша Вік-
тора Васильовича 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.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Ляхненко-Конфедерат Олену
Анатоліївну (останнє місце проживання: Полтавська об-
ласть, м. Кременчук, вул. Леніна, 40/2, кв. 73) як відпо-
відача в судове засідання по справі за позовом Аранович
Ганни Мусіївни про визнання права власності.

Судове засідання відбудеться 11.04.2016 року о 10.00
у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул. Кра-
сіна, 37/49.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя Якимець Т. Є.

Комсомольський районний суд м. Херсона повідом-
ляє, що 31.03.2016 р. о 09.30 год. суддя Котьо І. В. роз-
глядатиме цивільну справу за позовом ПАТ
«Акцент-Банк» до Козирева М. М. про стягнення за-
боргованості.

Козиреву Миколі Миколайовичу, не зареєстрова-
ному у встановленому законом порядку як за місцем
проживання, так і за місцем перебування, треба
з’явитися на вказану годину за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29, каб. 404.

Полтавський районний суд Полтавської області,
відповідно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викликає Са-
дошенка Валерія Миколайовича (останнє відоме
місце проживання: вул. Садова, буд. 37, с. Бачанівка,
Полтавського району Полтавської області) в судове
засідання як відповідача, яке відбудеться в примі-
щенні Полтавського районного суду Полтавської об-
ласті за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 154-а, о
16.00 год. 30.03.2016 року по цивільній справі за по-
зовною заявою ПАТ «Дельта Банк» до Садошенка
Валерія Миколайовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Суддя О. О. Гальченко

Володарсько-Волинський районний суд Жито-
мирської області (смт Володарськ-Волинський, вул.
Героїв України, 1) викликає як відповідача Ніценка
Олександра Сергійовича, 19.07.1979 р.н., адреса: 
м. Харків, вул. Пермська, 40, в судове засідання, яке
відбудеться 06.04.2016 о 09.00 годині в залі суду у
справі за позовом Жабко Аліси Віталіївни до Ніценка
Олександра Сергійовича про стягнення аліментів.

У разі неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто за відсутності відповідача.

Суддя Мельник М. Л.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Приват Банк» до Рябої Ірини Воло-
димирівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідачка по справі Ряба Ірина Володимирівна прожи-
ває за адресою: 86400, Донецька область, вул. Варшавська,
буд. 21, кв. 1, м. Єнакієве, викликається до суду на
31.03.2016 р. о 10.40 годині за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, вона повинна пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута за її відсутності.

Суддя О. П. Харченко

Южний міський суд Одеської області викликає Сташак
Георгія Олександровича як відповідача по цивільній справі
№ 519/946/15-ц за позовом Сташак Жанни Георгіївни до
Сташак Георгія Олександровича про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщенням,
за участі третьої особи, що не заявляє самостійних вимог –
Южненський міський сектор головного управління Держав-
ної міграційної служби України в Одеській області, у судове
засідання, яке відбудеться 29 березня 2016 року о 10 год.
45 хв. в залі № 1 Южного міського суду Одеської області,
який розташовано за адресою: Одеська область, 
м. Южне, пр. Григорівського Десанту, 26а.

У разі неявки Сташак Георгія Олександровича у судове
засідання, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. Г. Котов

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-
лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-
вом Косинської Віри Григорівни до Ракицького
Сергія Вікторовича про виділення частини житло-
вого будинку та земельної ділянки в натурі викликає
як відповідача Ракицького Сергія Вікторовича у су-
дове засідання на 18.04.2016 р. на 09 год. 50 хв. та
повідомляє, що в разі неявки справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Ул’яновська О. В.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
вул. М. Кривоноса, 25, каб. 28) викликає Фесенка
Максима Івановича на 12 год. 00 хв. 31 березня 2016
року як відповідача у цивільній справі 
№ 760/13836/15-ц 2-1398/16 за позовом Приватного
акціонерного товариства «Українська акціонерна
страхова компанія «АСКА» до Фесенка Максима Іва-
новича про стягнення коштів.

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

Суддя В. В. Українець

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа № 310/10967/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Ідея Банк» до Гав-
рікова Івана Геннадійовича про звернення стягнення на
предмет застави.

Розгляд справи призначено на 28.03.2016 р. о 10 го-
дині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел.
(код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Гаврікова Івана Геннадійовича як відпо-
відача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі
неявки відповідача справа буде розглянута за наявними
матеріалами.

Викликається Приз Станіслав Сергійович,

16.06.1987 р.н., останнє місце реєстрації: вул. Воро-

нізька, 44/8, м. Шостка Сумської області, в судове

засідання для розгляду справи за позовом ПАТ Банк

«ТРАСТ», яке відбудеться о 10 год. 00 хв. 04.04.2016 р.

в приміщенні Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області за адресою: вул. К. Маркса, 63, 

м. Шостка Сумської області.

Суддя В. О. Сінгур

У Подільському районному суді м. Києва
31.03.2016 р. о 10 год. 00 хв. під головуванням судді
Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Рівного Андрія Ігоровича до Товариства
з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРГРАНДКАПІ-
ТАЛ+» про визнання недійсним з моменту укладення
договору майнового лізингу та стягнення коштів за
договором.

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.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа №310/11475/15-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Фірсова Геннадія Миколайовича про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справи призначено на 29.03.2016 р. об 11 го-
дині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Комунарів, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел. 
(код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Фірсова Геннадія Миколайовича як від-
повідача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Алдіса Еріка, інтереси якого
представляє Кацалап Андрій Анатолійович до Кречетової
Ольги Володимирівни про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Кречетова Ольга Володимирівна,
12.02.1978 р.н., зареєстрованою в м. Києві не значиться,
викликається до суду на 31 березня 2016 р. о 10.00 год.,
каб. № 9, в приміщення за адресою: м. Київ, вул. Воло-
ська, 6/14 Б, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Ларіонова Н. М.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 10.00 годину 31 березня 2016
року до Токмацького районного суду (Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська (Леніна), 28,
каб.№10) Мартинюка Романа Миколайовича, 19.03.1981
р.н., який проживає за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Набережна Перемоги, буд.44/1, к.529, як відпові-
дача у цивільній справі за позовом Мартинюк Ольги Ми-
хайлівни до Мартинюка Романа Миколайовича про
розірвання шлюбу. В разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності за наявними
в справі доказами. 

Суддя Ушатий І. Г.

Шульга Микола Федорович викликається в су-
дове засідання як відповідач для розгляду цивільної
справи за позовом Войтенка Віталія Григоровича до
Шульги Миколи Федоровича про відшкодування
шкоди, завданої залиттям квартири, на 13 год. 00 хв.
19 квітня 2016 року в Шевченківський районний суд
м. Києва (м. Київ, вул. Дегтярівська, 31 А, каб.
№401).

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи і у випадку неявки справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя І. О. Макаренко

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області викликає
в судове засідання Ягоменка Сергія Володимировича як відповідача
по справі № 651/45/16-ц за позовом Рибка Ольги Вікторівни до Яго-
менка Сергія Володимировича про стягнення аліментів на утримання
дитини на 14.04.2016 року о 10.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньорогачицького
районного суду Херсонської області за адресою: вулиця Леніна, 60,
смт Верхній Рогачик Верхньорогачицького району Херсонської об-
ласті, суддя Загрунний В. Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголошення про
виклик відповідач вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи, тому у випадку відсутності відомостей про причину не-
явки Ягоменка Сергія Володимировича, повідомленого належним
чином, або причину неявки буде визнано судом неповажною — суд
вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (у заоч-
ному порядку).

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи №758/13956/15-ц за
позовом публічного акціонерного товариства «Укр -
соцбанк» до Катамадзе Лариси Борисівни про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки відбудеться
20.04.2016 року о 14.00 год. в приміщенні суду 
(м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.16) під головуванням
судді Сербіної Н. Г.

Роз’яснюємо, що відповідачка має право видати
довіреність іншій особі для представлення своїх ін-
тересів в суді.

У разі неявки відповідачки справу буде розглянуто
за її відсутності.

Монастирищенський районний суд Черкаської об-

ласті (вулиця Соборна, 98, м. Монастирище) викли-

кає Рогу Інну Вікторівну як відповідачку на 11 

годину 05.04.2016 року у цивільній справі 

№ 702/255/16-ц за позовом Роги Сергія Станіславо-

вича до Роги Інни Вікторівни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута

за її відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя М. В. Бурлака

Шишацький районний суд Полтавської області пові-
домляє, що рішенням суду від 15.03.2016 у цивільній
справі № 551/165/16-ц задоволено позовні вимоги Латун
Людмили Юріївни та Латун Геннадія Павловича про ро-
зірвання шлюбу, а шлюб між вказаними особами розір-
вано.

Рішення може бути переглянуто за письмовою за-
явою відповідача, поданою в десятиденний строк з дня
отримання копії заочного рішення.

Копію рішення відповідач Латун Г. П. може отримати
особисто або поштою, звернувшись за адресою: 38000,
Полтавська область, Шишацький район, смт Шишаки,
вул. Партизанська, 6.

Суддя Д. С. Сиволап



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

15

оголошення
www.ukurier.gov.ua22 березня 2016 року, вівторок, № 54

Державне космічне агентство України (ДКА України) є центральним органом виконавчої
влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, вхо-
дить до системи органів виконавчої влади, є головним органом у системі центральних ор-
ганів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері
космічної діяльності. 

ДКА України є державним генеральним замовником робіт з дослідження і використання
космічного простору, виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з
проектування, виготовлення та випробування космічної техніки, в тому числі в інтересах
національної оборони і безпеки, забезпечує експлуатацію, підтримку і вдосконалення об’єк-
тів космічної діяльності, здійснює міжнародну космічну діяльність відповідно до міжна-
родних договорів укладених державою, та виконує інші функції у сфері космічної
діяльності згідно із законодавством України.

Основна мета діяльності ДКА України - ефективне використання науково-технічного і
виробничого потенціалу для забезпечення високого рівня космічної діяльності, сприяння
соціально-економічному та науковому прогресу держави, зростання добробуту громадян,
створення потужного експортного потенціалу космічної галузі, забезпечення участі  у
розв’язанні  глобальних  проблем,  розвитку міжнародного співробітництва. 

Фінансування Державного космічного агентства України з державного бюджету у 2015
році здійснювалось за 7 бюджетним програмам, обсяги яких наведено у таблиці 1.  

Таблиця 1
Обсяги фінансування із загального фонду державного бюджету у розрізі бюджетних

програм

1. КПКВ 6381010 «Керівництво та управління у сфері космічної діяльності»
Мета програми
Забезпечення керівництва та управління у сфері космічної діяльності з метою збере-

ження і подальшого розвитку космічної галузі в інтересах науки, народного господарства
України, розширення міжнародного співробітництва у космічній діяльності, використання
новітніх технологій для створення конкурентноспроможної цивільної продукції. 

Аналіз використання видатків
На утримання апарату керівництва ДКА України у 2015 році затверджені видатки за-

гального фонду в сумі 11 051,4 тис. грн., фактичне фінансування з державного бюджету
здійснено у обсязі 11 045,8 тис. грн., що становить 99,9%. 

Видатки загального фонду спрямовано на забезпечення виплати заробітної плати пра-
цівникам апарату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, видатки на господарчі по-
треби  та відрядження.  

Кошти спеціального фонду (інші власні надходження) в розмірі 2 682,5 тис. грн. спря-
мовані на оплату видатків, пов’язаних із забезпеченням господарської діяльності установи
та міжнародних відносин.

Досягнуті результати 
Забезпечено розроблення та затвердження 6 нормативно-правових актів, які покликані

підвищити ефективність космічної діяльності в державі.
Розглянуто 67 звернень, заяв, скарг громадян України, виконано 1 069 доручень різних

представників влади.
Пріоритетними напрямами діяльності ДКА в 2015 році було міжнародне співробітництво

у зовнішньоекономічної діяльності з країнами Європейського Союзу, Північної та Південної
Америки, Близького Сходу та СНД.

З метою дотримання положень міжнародних договорів ООН, договорів з нерозповсюд-
ження ракетного обладнання та технологій подвійного використання та режиму контролю
за ракетними технологіями відповідно законодавства України, забезпечено координацію
зовнішньоекономічної діяльності підприємств та установ, що відносяться до сфери управ-
ління ДКА. 
2. КПКВ 6381020 «Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним 

замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової 
науково-технічної космічної програми України»

Мета програми
Підвищення ефективності використання космічного потенціалу для вирішення актуаль-

них завдань соціально-економічного, екологічного, культурного, інформаційного и на-
уково-освітнього розвитку суспільства, забезпечення національної безпеки та оборони,
захисту геополітичних інтересів держави.

Аналіз використання видатків
Таблиця 2  

На які заходи були спрямовані кошти (перелік заходів)

Основні результати виконання програми:
За завданням 1 «Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу»
- проведено роботи зі створення космічного апарату «Січ-2М»: розроблено проектні

матеріали, робочу конструкторську документацію на сканер високої роздільної здатності
(СВРЗ) та сканер дальнього інфрачервоного діапазону (СДІЧ), випущено конструкторську
документацію на нестандартизоване обладнання для виготовлення дослідних зразків СВРЗ,
СДІЧ, розпочато їх комплектацію.

За завданням 2 «Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації»
- проведено випробування приймальних та передавальних систем макетного зразка ра-

діолокаційної станції контролю космічного простору, яка створена з використанням пер-
спективних технологій цифрових антенних решіток, завершено розробку ескізного проекту
радіолокаційної станції.

За завданням 3 «Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки
та оборони»

- забезпечено довгострокові інтереси держави у сфері національної безпеки та оборони
за рахунок розвитку космічних технологій оборонного і подвійного призначення, виконано
роботи зі створення технологій, виробництва та модернізації озброєння і військової техніки
для потреб Збройних Сил України, створено уніфікований програмно-апаратний комплекс
прийому інформації дистанційного зондування Землі з вітчизняних та іноземних супутни-
ків, забезпечено приймання та опрацювання даних дистанційного зондування Землі від
іноземних космічних апаратів TERRA, AQUA, SUOMI-NPP, EROS-B, Sentinel-1, Sentinel-2 та
5 космічних апаратів серії NOAA.

За завданням 4 «Проведення наукових космічних досліджень»
- завершується автономне відпрацювання підсистем космічної платформи космічного

апарата «Мікросат-М», виготовлено деталі та збиральні одиниці габаритно-динамічного
макету космічного апарата «Мікросат-М», проведено випробування технічних засобів для
реалізації технологічних експериментів на борту створюваного науково-технологічного
космічного апарату «Мікросат-М»: аміачної рушійної установки, перспективних хімічних
та сонячних батарей живлення, терморегулювальних покриттів, швидкісної інформаційної
радіолінії, малогабаритної астровимірювальної системи, а також комплексу  наукової  апа-
ратури космічного експеримента «Іоносат-Мікро» з досліджень іоносфери;

- розроблено складові частини контрольно-вимірювальної апаратури для дослідження
характеристик експериментального зразку поляриметру СКАНПОЛ українського перспек-
тивного супутникового проекту «Аерозоль-UA» з досліджень атмосферних аерозолів на
клімат і екологію.

За завданням 5 «Створення космічних комплексів»
- забезпечено участь у підготовці до пуску 1 ракети-носія «Дніпро» та модернізацію

космічної головної частини для 2 ракет-носіїв «Дніпро», модернізацію 2 ракет-носіїв
«Дніпро», участь у виготовленні матеріальної частини до 2 ракет-носіїв «Antares» (США),
1 ракети-носія «Зеніт-3SL»;

- створено інформаційні покажчики нормативних документів із стандартизації космічної
техніки.

За Завданням 6  «Забезпечення промислово-технологічного розвитку»
- заходи не фінансувались.
За завданням 7 «Поглиблення міжнародного співробітництва»

- забезпечено розвиток співробітництва з космічними агентствами світу та міжнарод-
ними організаціями.

Загалом підприємствами та науковими установами, що підпорядковані ДКА і беруть
участь в реалізації Програми, вироблено і реалізовано товарної продукції на суму близько
3,0 млрд. гривень.

3. КПКВ 6381050 «Управління та випробування космічних засобів»
Мета програми
Управління та випробування космічних засобів наукового таподвійного призначення.

Виконання зазначеної програми спрямоване на забезпечення виконання окремих завдань
з реалізації Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми, здійснення
контролю космічного простору, виявлення та оперативне попередження про виникнення
джерел небезпеки, які загрожують національній безпеці.

Аналіз використання видатків
В 2015 році у Державному бюджеті України на виконання даної програми

передбачалося фінансування з державного бюджету за загальним фондом в сумі
103 113,9 тис. грн., фактично профінансовано та використано – 103 349,8 тис.
грн., що становить - 98,3%. Зазначені видатки були спрямовані на оплату праці
працівникам установ, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки,
пов’язані з забезпечення господарської діяльності установи.

Досягнуті результати
За завданням «Кількість сеансів прийому спеціальної інформації»
Сеанс прийому спеціальної інформації - це операції з приймання спеціальної інформації

(даних дистанційного зондування Землі) з космічним апаратом засобом наземного спеці-
ального комплексу на безперервному часовому інтервалі.

Космічні апарати з яких проводився прийом спеціальної інформації: серії NOAA, TERRA,
AQUA, SUOMI NPP, EROS B.

Всього виконано 3 122 сеанси прийому спеціальної інформації.
Виконано 1215 сеансів прийому спеціальної інформації з космічним апаратом EROS та

передано споживачам 29,4 ГГбайт інформації.
В інтересах силових міністерств та відомств виконано 1907 сеансів прийому спеціальної

інформації та передано 9 Тбайт інформації.
За завданням «Кількість прийнятих та оброблених космічних знімків, тематичних карт

та звітів, переданих споживачам»
Організовано отримання знімків з космічного апарату Sentinel  та налагодження їх те-

матичну обробку, згідно з розробленої методики обробки даних дистанційного зондування
Землі в інтересах моніторингу судноплавства у Чорному та Азовському морях та вирішення
інших завдань в інтересах національної безпеки та оборони.

Космічні знімки супутника ДЗЗ «EROS-B» (розрізненість 0,7 м).
У рамках роботи експертної робочої групи з планування роботи космічного апарату

«EROS-B» прийнято та передано споживачам 16 знімків у 2015 році. Об’єм  одного знімка
від 370 до 1140 Мбайт.   

З 01.08.2015 організовано передачу знімків до Головного ситуаційного центру України.
Передача даних з космічного апарату Sеntinel-1 (знімків).
Передача даних з космічного апарату Sеntinel-1 здійснюється з серверу ЦПОСІ та КНП

до Міністерства екології та природних ресурсів України  та Міністерства аграрної політики
та продовольства.

4. КПКВ 6381100 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців 
Державного космічного агентства України»

Мета програми
Створення належних умов проживання військовослужбовців ДКА та членів їх сімей.
Аналіз використання видатків
На виконання програми у 2015 році передбачалися видатки  за рахунок загального

фонду в сумі 3 000,0 тис. грн., фактично профінансовано 2 888,0 тис. грн., що становить
96,3 %.

Досягнуті результати
Кількість військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби, та членів сімей

військовослужбовців), яким  надана грошова компенсація за належне їм для отримання
жиле приміщення – 12 осіб, а саме:

– м. Київ – 7 осіб;
– м.Радомишль, Житомирська обл. - 2 особи;
– м. Дунаївці, Хмельницька обл. – 3 особи.
Частка військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби, та членів сімей вій-

ськовослужбовців), яким надана грошова компенсація за належне їм для отримання жиле
приміщення у загальній кількості тих, що перебували на квартирному обліку в 2015 році,
склала 1,4 %.

5. КПКВ 6381120 «Утилізація твердого ракетного палива»
Мета програми
Створення виробничої бази та виконання робіт з утилізації твердого ракетного палива,

що містяться в споряджених корпусах двигунів міжконтинентальних балістичних ракетах
РС-22, а також утилізація порожніх корпусів двигунів.

Аналіз використання видатків
На виконання програми у 2015 році передбачалися видатки  за рахунок загального

фонду в сумі 277 580,0 тис. грн., фактично профінансовано 269 011,7 тис. грн., що стано-
вить 96,9 %.

Досягнуті результати 
Для забезпечення виконання в повному обсязі міжнародних зобов’язань України за

«Угодою між Україною і США щодо надання допомоги Україні на ліквідацію стратегічної
ядерної зброї, а також нерозповсюдження зброї масового знищення» реалізуються заходи
програми з утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет
РС-22. 

За 2015 рік на ДП «НВО «ПХЗ» вилучено та утилізовано 562 тонни твердого ракетного
палива, залишилось на зберіганні 2708 тонн. 

6. КПКВ 6381130 «Обслуговування кредитів, залучених для реалізації проектів 
«Циклон-4» та «Створення Національної супутникової системи зв’язку»

Мета програми
Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими для реалізації проектів

«Циклон-4» та «Створення Національної супутникової системи зв`язку», у тому числі по-
гашення простроченої заборгованості  перед державним бюджетом за кредитом, залуче-
ним під державну гарантію.

Досягнуті результати
Розрахунки по обслуговуванню та погашення боргових зобов’язань за двома кредитами

в частині коштів, передбачених в державному бюджеті, проведені своєчасно і в повному
обсязі.

 
 № 
п/п 

КПКВ  
Найменування бюджетних 

програм  

Затверд-
жено держ. 
бюджетом 
на 2015 рік  
(тис. грн.) 

Фактично 
використано 

(тис. грн.) 

Відсоток 
виконан- 
ня річного 
кошторису       

( %) 

1 6381010 
Керівництво та управління  
у сфері космічної діяльності  11 051,4 11 045,8 99,9 

2 6381020 

Виконання робіт за державними 
цільовими програмами  
і державним замовленням  
у сфері космічної галузі, в тому 
числі загальнодержавної 
цільової науково-технічної 
космічної програми України 

49 400,0 29 046,3 58,8 

3 6381050 Управління та випробування 
космічних засобів  

103 113,9 101 349,8 98,3 

4 6381100 

Будівництво (придбання) житла 
для військовослужбовців 
Державного космічного 
агентства України 

3 000,0 2 888,0 96,3 

5 6381120 
Утилізація твердого ракетного 
палива  

277 580,0 269 011,7 96,9 

6 6381130 

Виконання боргових 
зобов'язань за кредитами, 
залученими під державні 
гарантії для реалізації проектів 
«Циклон-4» та «Створення 
Національної супутникової 
системи зв'язку» 

2 357 435,1 2 184 161,9 92,6 

7 6381700 
Виділення коштів Державному 
космічному  агентству 20 000,0 20 000,0 100 

РРААЗЗООММ 22 882211 558800,,44 22 661177 550033,,55 9922,,88 

 
 

 
 

 

 
 

Заходи 

Обсяг фінансування, тис. грн. 

Передбачено 
Програмою 

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
Програми 

Виконано робіт 
згідно з актами 

Фактично 
профінан-
совано/ 
отримано 

Завдання 1. Здійснення дистанційного зондування Землі з космосу 
GEO-Ukraine 4 800,0 0,0 0,0 0,0 
Cіч 117 000,0 13 000,0 10 225,24 10 225,24 
Космоприлад 2 300,0 0,0 0,0 0,0 
Разом 124 100,0 13 000,0 10 225,24 10 225,24 
Завдання 2. Удосконалення космічних систем телекомунікації та навігації 
Навігація 3 000,0 0,0 0,0 0,0 
Спостереження 10 500,0 4 000,0 3 999,69 3 999,69 
Разом 13 500,0 4 000,0 3 999,69 3 999,69 
Завдання 3. Провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони 
Разом 4 600,0 4 600,000 1 580,0 1 580,0 
Завдання 4. Проведення наукових космічних досліджень 
Іоносат 6 100,0 26 150,0 11 591,44 11 591,44 
Наука 4 900,0 202,0 202,0 202,0 
МКС 1 800,0 0,0 0,0 0,0 
Освіта 2 100,0 0,0 0,0 0,0 
Програма 1 000,0 98,0 98,0 98,0 
Разом 15 900,0 26 450, 0 11 891,44 11 891,44 
Завдання 5. Створення космічних комплексів 
Циклон-4 148 000,0 0,0 0,0 0,0 
Космотехніка 18 500,0 0,0 0,0 0,0 
Технологія 4 000,0 204,5 204,5 204,5 
Супроводження 1 000,0 0,0 0,0 0,0 
Разом 171 500,0 204,5 204,5 204,5 
Завдання 6. Забезпечення промислово-технологічного розвитку 
База 1 200,0 0,0 0,0 0,0 
Разом 1 200,0 0,0 0,0 0,0 
Завдання 7.  Поглиблення міжнародного співробітництва 
Співробітництво 2 000,0 950,0 950,0 950,0 
Право 200,0 0,0 0,0 0,0 
Разом 2 200,0 950,0 950,0 950,0 
Погашення 
кредиторської 
заборгованості 

 195,5  195,5 

Всього 333 000,0 49 400,0 28 850,87 29 046,37 

 
 

ЗВІТ
Державного космічного агентства України про використання коштів державного бюджету 

за 2015 рік

Новопсковський районний суд Луганської області 
викликає Каменську Ірину Іванівну як відповідача 
у судове засідання для розгляду цивільної справи 
ЄУ № 430/333/16-ц (провадження № 2/420/323/16) за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Каменської Ірини Іванівни
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 28 бе-
резня 2016 року о 09 год. 00 хв. (резервна дата судового
засідання 01 квітня 2016 року о 09 год. 00 хв.) в примі-
щенні Новопсковського районного суду за адресою: вул.
Українська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Печерський районний суд м. Києва викликає Клочка Антона
Сергійовича в якості відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом військової частини 2260 Національної
гвардії України до Клочка Антона Сергійовича про стягнення
заборгованості, яке призначено на 01 квітня 2016 року о 10
годині 30 хвилин і відбудеться за адресою: м. Київ, М. Гайцана,
б. 4, каб. 107, під головуванням судді Писанець В. А.

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без по-
важних причин або неповідомлення суду про причини неявки,
справу буде розглянуто за вашої відсутності на підставі наяв-
них в справі доказів.

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

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
05 травня 2016 року о 09.30 год. в приміщенні суду
м. Нікополя по вул. Шевченка, 201, під головуванням
судді Кобеляцької-Шаховал  І. О. буде слухатись ци-
вільна справа №182/7403/15-ц провадження
№2/0182/230/16 за позовом Ляхової Алевтини Ми-
колаївни до Ляхова Дмитра Віталійовича про ви-
знання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням. Відповідачу Ля-
хову Дмитру Віталійовичу необхідно з’явитись в су-
дове засідання на вказаний час.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Леніна, 107, суддя
Смірнова І. О.) викликає в судове засідання на 31 бе-
резня 2016 року, на 09 годину 30 хвилин відповідачів:
Пашкевич Росіну Вікторівну, Пашкевич Тетяну Олексан-
дрівну, які зареєстровані в смт Сарата, вулиця Вузька,
33 Одеської області по цивільній справі за позовом Во-
лошиної Раїси Микитівни, Пашкевич Олександра Олек-
сандровича до Пашкевич Росіни Вікторівни, Пашкевич
Тетяни Олександрівни про розподіл будинку. В разі не-
явки та невиконання обов’язку повідомити суд про при-
чину неявки, справу буде вирішено без Вашої участі за
наявними у справі доказами.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, вул.
М. Кривоноса, 25, каб. 10) викликає на 10:00 год.
30.03.2016 року Погинайка Володимира Миколайовича
як відповідача по цивільній справі за позовом Таргон-
ського Володимира Петровича до Погинайка Володи-
мира Миколайовича, ТОВ Юридична компанія «ЮЛЄКС»
про відшкодування матеріальної та моральної шкоди,
заподіяної внаслідок невиконання договору.

При цьому повідомляємо, що в разі Вашої неявки в
судове засідання без поважних причин або не повідом-
лення про причини своєї неявки суд вирішує справу на
підстав наявних у ній даних.

Суддя В. В. Лазаренко

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Галкіна Євгена Вікторовича в судове за-
сідання як відповідача у справі за позовом Галкіної
Іванни Богданівни до Галкіна Євгена Вікторовича про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться о 14 годині 00 хвилин
01.04.2016 року в приміщенні Рожнятівського районного
суду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15 Івано-
Франківської області. Останнє відоме місце знаход-
ження відповідача Галкіна Євгена Вікторовича: с. Балки,
вул. К. Маркса, 19, Барського району Вінницької області,
місце знаходження на даний час не відоме. Згідно з ч. 2
ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані повідомляти суд
про причини неявки в судове засідання.

Суддя Бейко А. М.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як
відповідачів Колесникова Олексія Володимировича, Колесни-
кову Світлану Володимирівну, Литвиненка Івана Яковича, Лит-
виненко Ганну Євгенівну для участі в цивільних справах за
позовом ПАТ «Універсал Банк» про стягнення заборгованості,
які відбудуться 28 березня 2016 року до Колесникова Олексія
Володимировича, Колесникової Світлани Володимирівни о 08.00
годині; до Литвиненка Івана Яковича, Литвиненко Ганни Євге-
нівни о 08.10 годині у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони вва-
жаються повідомленими про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд.2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/1187/2016 за позовом
ПАТ «Український Бізнес Банк» до Філатова Євгена Юрі-
йовича, Філатової Галини Михайлівни, Корольової Ва-
лентини Іванівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі викликаються до суду на 25 березня 2016
року на 15 год. 00 хв. для участі у розгляді справи по
суті. 

У випадку неприбуття в судове засідання відповідачів
справа буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя О. В. Ільяшевич
Оболонський районний суд м. Києва викликає Сизранова Андрія Вікто-

ровича, Яцун Інну Анатоліївну як відповідачів по цивільній справі 
№ 2/756/1149/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК» до Сизранова Андрія Вікторовича, Яцун Інни Анатоліївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором на 17 травня 2016
року на 15.15 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18, суддя К. А. Васалатій.
Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі, пе-

редбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться ци-
вільна справа за позовом Тріщіної Світлани Юріївни до Тріщіна Івана
Олександровича про розірвання шлюбу, у зв’язку з чим повідомляємо
відповідача Тріщіна Івана Олександровича про те, що наступне судове
засідання відбудеться 25 березня 2016 року о 09 год. 45 хв. в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси, за адресою м. Одеса, вул.
Варненська, 3 б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Оболонський районний суд м. Києва викликає Меджидова Германа
Тельмановича, ПП «СОГДІАНА» як відповідачів по цивільній справі №
2/756/1538/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «РО-
ДОВІД БАНК» до Меджидова Германа Тельмановича, Приватного під-
приємства «СОГДІАНА» про стягнення заборгованості на 12 травня
2016 року на 14-20 годину. Адреса суду м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є,
каб. 18, суддя К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі,
передбачені ст. ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України. 
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ПОГОДА НА зАВТРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 23 БЕРЕЗНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +2    -3      +2    +7
Житомирська +2    -3      +2    +7
Чернігівська +2    -3      +2    +7
Сумська +2    -3      +2    +7
Закарпатська +2    -3      +8 +13
Рівненська +2    -3      +2    +7
Львівська +2    -3      +2    +7
Івано-Франківська +2    -3      +2    +7
Волинська +2    -3      +2    +7
Хмельницька +2    -3      +2    +7
Чернівецька +2    -3      +2    +7
Тернопільська +2    -3      +2    +7
Вінницька +2    -3      +3    +8

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3      +3    +8
Кіровоградська +2      -3      +5  +10
Полтавська +2      -3      +3    +8
Дніпропетровська +2      -3      +5  +10
Одеська +1     +6      +8  +13
Миколаївська +1     +6      +8  +13
Херсонська +1     +6      +8  +13
Запорізька +1     +6      +8  +13
Харківська +2      -3      +3    +8
Донецька -1     +4      +5  +10
Луганська -2     +3      +4    +9
Крим +1     +6      +8  +13
Київ -1     +1      +5    +7
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ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» ПРОДАє:
1) Об’єкт незавершеного будівництва: Склад легкозаймистих рі-

дин (склад нафтопродуктів), вул. Пухівська, 1-А, м. Київ.
Детальніше: http://kyivenergo.com/uk/torgovyi-maydanchyk/64
2) Нежилий будинок площею 1594,6 кв.м (вул. Електриків, 11, 

м. Київ).
Детальніше: http://kyivenergo.com/uk/torgovyi-maydanchyk/62
Відповідальна за торги: Анна, 050-357-40-30, (044) 207-60-66.
Дата та місце проведення торгів: 11.04.2016 / електронний торго-
вельний майданчик ДТЕК (https://tenders.dtek.com)

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

За справу беруться
багатоборці

Марія ЛАГІДНА 
для «Урядового кур’єра»

ЛІЦЕНЗІЙНІ СТАРТИ. У Портленді (США) завершився чемпіонат
світу з легкої атлетики в приміщенні. Українці виграли на цих змаган-
нях три медалі. Більше в нашої команди було лише двічі — 1993-го в
Торонто п’ять нагород і чотири 1997-го в Парижі. Ще тричі —  у 2004,
2012 і 2014 роках наші легкоатлети вигравали також по три медалі.

На п’єдестал у нашій команді підіймалися Олексій Касьянов («сріб-
ло» з семиборства), Анастасія Мохнюк («срібло» з п’ятиборства) й Алі-
на Фьодорова («бронза» з п’ятиборства). Третім з бігу на 800 метрів
серед ветеранів фінішував Олександр Лисенко, однак  результати в
цій дисципліні у медальній таблиці чемпіонату не фіксуються.

Один з найперспективніших багатоборців Олексій  Касьянов пока-
зав свої найкращі результати сезону в  бігу на 60 метрів і 1000 метрів,
а в стрибках з жердиною встановив особистий рекорд — 4 метри 90
сантиметрів. Це вже друге «срібло» українського спортсмена на зи-
мових чемпіонатах світу — перша медаль була здобута в 2012-му році
в Стамбулі.

А Анастасія Мохнюк та Аліна Фьодорова, посівши друге та третє
місця на чемпіонаті світу в приміщеннях,  не лише здобули бажані на-
городи, а й вкотре переписали національну статистику в цій дисцип-
ліні.

Так, результат Анастасії (4847 очок) — четвертий за всю історію!
Задля цього спортсменці знадобилось оновити особисті рекорди в усіх
дисциплінах (крім бігу на 800 метрів) у закритих приміщеннях.  4770
очок Аліни Фьодорової — сьомий результат за всю історію української
легкої атлетики, при цьому Аліна оновила два особисті рекорди в ок-
ремих дисциплінах.

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Нині у національній
першості України з

футболу перерва, пов’яза-
на з товариськими іграми
національних збірних. Учо-
ра Михайло Фоменко про-
вів відкрите тренування
своїх підопічних, яких ви-
кликав на ігри з Кіпром та
Уельсом, а  Олександр Го-
ловко розпочав підготовку
молодіжної команди до то-
вариського матчу з англій-
цями, який  відбудеться 22
березня в Києві на НТКУ
ім. В. Баннікова. 

Тож порядок у турнірній
таблиці,  який встановився
після минулих вихідних і
матчів 19-го туру чемпіо-
нату України серед команд
Прем’єр-ліги, буде незмін-
ним до кінця березня. 

Головною інтригою цен-
трального матчу звітного
туру була така: чи змо-
жуть підопічні Сергія Реб-
рова, які до недільного ве-
чора вже півтора року не
вигравали  в луганської
«Зорі», перемогти непос-
тупливого суперника?
Єдиною відносною неспо-
діванкою від київського
штабу стала поява  у стар-
товому складі  Жуніора
Мораєса, який до цього
мав проблеми зі здоров’ям.
Як з’ясувалося,  саме цей
крок і став вирішальним.
Юрій Вернидуб поклався
на перевірених бійців, за-
лишивши новачків весни
на лаві запасних. А ось
сюрпризи наставник гос-
тей все-таки приготував,
віддавши перевагу досвіду
В’ячеслава Чечера, а та-
кож змінив правий фланг,
де Олександр Караваєв
виконував функції оборон-
ця. 

Перший тайм проходив
майже на рівних. Нехай

моментів, близьких до го-
льових, фактично не вини-
кало, внутрішня напруга
поєдинку тримала найви-
щий градус. Спочатку «Ди-
намо» сильно тиснуло на
чужі ворота, потім луганці
відчули себе сміливішими,
заходивши до чужого
штрафного майданчика і
створюючи там небезпеку.
Єдиним на дві команди
справді підступним ударом
запам’ятався Мігель Вєло-
зу. Микита Шевченко пе-
ревів м’яч на кутовий.

Перерва була корисною
господарям. Контроль
м’яча у них став ще біль-
шим.  При цьому гості до-
волі спокійно стримували
суперника, не надто часто
даючи привід голкіперові
хвилюватись. Та Андрій
Ярмоленко, який більшу
частину ігрового часу пе-
ребував у затінку Микити
Каменюки, дав пас у бо-

ротьбу Мораєсу. Брази-
лець буквально протиснув-
ся крізь двох суперників й
у падінні проштовхнув
м’яч у ворота — 1:0.

Вартий був цей не надто
видовищний м’яч багато.
Він наближає динамівців
до  збереження чемпіон-
ського титулу, а головне —
позбавляє підопічних Сер-
гія Реброва луганського
синдрому. 

У поєдинку львівських
«Карпат» та дніпропет-
ровського «Дніпра» фут-
болу було ще менше: на
полі точилася чоловіча бо-
ротьба, в якій команди не
цуралися зробити ставку
на руйнування обопільних
атак. Але дніпропетровці
досить високо зустрічали
суперників, застосовуючи
колективний пресинг до
гравців «Карпат». І підо-
пічні Мирона Маркевича
досягли мети у середині

другого тайму. Пройшла
флангова передача за
спини захисникам на Ша-
хова, той прострілив уз-
довж воріт на Зозулю,
який не залишив шансів
воротареві львівської ко-
манди. За всіма статис-
тичними показниками
«Дніпро» мав вигляд на го-
лову сильнішим, проте ті-
єї феєрії, яка відбулася
тиждень тому проти
«Шахтаря», не вийшло. 

Утім,  у завершальній
частині матчу підопічні
Мирона Маркевича були
ближчими до другого го-
лу, ніж до втрати очок, а
Зозуля забив у другому
матчі поспіль. Завдяки
перемозі динамівців над
«Зорею» скоротився до
чотирьох очок розрив між
третім і четвертим місця-
ми, отже повернулася ін-
трига в боротьбу за брон-
зові медалі. 

Динамівці здолали
луганський синдром
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Перемога киян над «Зорею» повернула інтригу
в боротьбу за бронзові медалі 

ТАБЛО «УК»
Прем’єр-ліга. 19 тур
Чорноморець — Олександрія —
1:2
Голи: Мартиненко (59) — Полярус
(8), Леонов (80)
Олімпік — Волинь — 1:1
Голи: Матяж (51) —  Польовий
(54)
Сталь — Говерла — 1:0
Гол: Лазич (60, пен.)
Металіст — Ворскла — 0:3
Голи: Хльобас (17), Шиндер (29,
пен., 50)
Карпати — Дніпро — 0:1
Гол: Зозуля (62)
Динамо — Зоря — 1:0
Гол: Мораєс (76)
Турнірне становище лідерів: 
1. Динамо — 52, 2. Шахтар — 49,
3.Зоря — 38, 4. Дніпро — 34, 
5. Ворскла — 31, 6. ФК «Олексан-
дрія» — 27, 7. Карпати — 22…

Жуніор Мораєс (№11) був переконливим у ролі джокера 
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