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У ЗАПИСНИК ЧИТАЧА
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Нацбанк України ввів в обіг
оновлену банкноту номіналом
500 гривень зразка 2015 року
з удосконаленою системою
захисту

ВІВТОРОК, 12 КВІТНЯ 2016 РОКУ

Лінас Лінкявічюс:
«Ситуація
складна, тому
не можна
витрачати час
на внутрішні
чвари,
суперечки
й боротьбу».

№69 (5689)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Політ на Місяць
спланували в Полтаві
Колаж Iрини НAЗIМOВOЇ

ЦИТАТА ДНЯ

Контактна інформація
щодо вищих та центральних
органів виконавчої влади,
державних органів та
установ

Міністр закордонних справ Литви українським
політичним силам про необхідність згуртуватися
для спільної роботи й реформ

Газ уже закачують
у підземні сховища
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА. Через завершення опалювального сезону Україна припинила вибирати газ із підземних сховищ
і з кінця минулого тижня почала поповнювати обсяги блакитного палива. «Нинішній сезон закачування природного газу розпочато 7 квітня з найбільшими за останні п’ять років запасами
блакитного палива», — йдеться у повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».
Закачують природний газ до підземних сховищ у добовому
режимі 20,5 мільйона кубометрів, повідомляє УНІАН. Загалом
у вітчизняних ПСГ зберігається понад 8,46 мільярда кубометрів
блакитного палива, що на 11% більше, ніж торік.
За словами міністра енергетики та вугільної промисловості
Володимира Демчишина, Україна в 2016 році планує закупити
близько 11—13 мільярдів кубометрів газу, і цей обсяг можуть
цілком забезпечити європейські постачальники.

ЦИФРА ДНЯ
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700 млн доларів
перевищив вітчизняний експорт
до Європейського Союзу за два місяці
2016 року завдяки дії ЗВТ з ЄС

ДО ДНЯ КОСМОНАВТИКИ. Як непримітна книжечка полтавця

Кондратюка допомогла американцям висадитися
на супутник Землі

Кому відгукнеться заборонене дизпальне
ЕНЕРГЕТИКА. Будь-які зміни на ринку нафтопродуктів, зважаючи на паливну складову,

на думку експертів, спричинять чергову хвилю здорожчань у країні загалом
Лариса УСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
а найвищому рівні минулого
тижня пролунав намір заборонити імпорт в Україну російських
нафтопродуктів: мовляв, «ми вже

Н

запровадили низку санкцій проти
Російської Федерації, а один із ключових елементів — закупівля нафтопродуктів у Росії — чомусь не
потрапив до цього списку». За словами Прем’єр-міністра Арсенія
Яценюка, який виступив з такою

ініціативою, механізм заборони
придбання цієї категорії товару в
країни-агресора мусить розробити
Мінекономрозвитку. Намір України вчинити саме так політолог Олег
Пономарь вважає важливою новиною. Це не що інше, як перший дзві-

ночок до світового нафтового ембарго Росії, переконаний він, адже
«хтось має бути першим». Чесно кажучи, на перший погляд справді
цілком логічний і закономірний
крок. Багато хто в Україні давно чекає ще низки подібних. Скажімо,

людей цікавить, чому на території
нашої країни й досі працюють фінансові установи з російським капіталом, диктуючи свої умови,
чому тривають дипломатичні
відносини з країною-агресором і ще багато таких «чому?».
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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 11 квітня 2016 року
4 820103 080015

USD 2562.9848
EUR 2912.3196
за 100 доларів США
за 100 євро

RUB 3.7989
за 10 рублів

/ AU 316528.62

AG 3885.48
PT 244765.05
за 10 тройських унцій

PD 137375.99

12 квітня 2016 року, вівторок, № 69

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
Дружківський міський суд Донецької області викликає як відповідача Калачова Юрія Степановича,
06.11.1972 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Ясинувата, мікрорайон Центральний, 24-120, по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Калачова Юрія Степановича про стягнення заборгованості за кредитним договором, в судове
засідання, яке відбудеться 20 квітня 2016 р. о 13.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м.
Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд розглядатиме справу за відсутності
відповідача за наявними у справі доказами.
Суддя Т.Л. Панова

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає:
цивільну справу № 229/314/16-ц за позовною заявою Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Тітаренка Василя Олексійовича, 28 листопада 1972 року народження, про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Останнє місце проживання відповідача: 84205, Донецька область,
м. Дружківка, вул. Бєлінського, буд. № 27, викликається до суду на 26 квітня 2016 року на 15 год. 00 хв.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. В разі неявки відповідача
справа буде розглянута в його відсутність.
Суддя Рагозіна С.О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Асташка Андрія Олександровича,
26.08.1976 р.н., в судове засідання, яке призначене о
16 годині 30 хвилин 04 травня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/354/16-ц за позовом ПАТ
Комерційний банк «Приват Банк» до Асташка Андрія
Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Леніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю.М.
Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Пирога Сергія Адамовича, 04.02.1958 р.н.,
в судове засідання, яке призначене о 16 годині 15
хвилин 4 травня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/356/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Пирога Сергія Адамовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна, 26а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю.М.
Жашківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання як відповідача Клюєву
Тетяну Олександрівну, місце реєстрації: с. Скибин,
Жашківський район, Черкаська область, 19210, по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості.
Засідання відбудеться 22.04.2016 року о 10 год.
30 хв. за адресою: 19200, вул. Чапаєва, 8, м. Жашків,
Черкаська область.
У разі неявки Клюєвої Тетяни Олександрівни на
судове засідання справа буде розглянута за її відсутності.
Суддя В. Ф. Скрипник
Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Нагорняка Володимира Вікторовича, останнє відоме місце проживання: м. Чернівці, вул. Тбіліська,
10, у судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Одинського В.І., Нагорняка В.В. про стягнення заборгованості, призначене на 15.00 годину 26 квітня 2016 року за адресою:
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 1.
У разі неявки відповідача Нагорняка Володимира
Вікторовича в судове засідання, справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя О. В. Семенко
Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє
Ткаченка Василя Олександровича (останнє відоме
місце проживання: Запорізька область, Мелітопольський район, с. Вознесенка, вул. Городня, 86) про те,
що 14 квітня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні
Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за позовом Биковської Наталії Олександрівни до
Ткаченка Василя Олександровича про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням.
Суддя Н.М. Купавська

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Ільченко Катерину Вікторівну, 15.02.1986
р.н., в судове засідання, яке призначене о 16 годині
00 хвилин 04 травня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/357/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Ільченко Катерини Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна,
26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю.М.
Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Савулу Сергія Васильовича, 21.09.1956
р.н., в судове засідання, яке призначене о 16 годині
00 хвилин 03 травня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/343/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Савули Сергія Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна,
26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю.М.
Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає Бугло Сергія Васильовича, 11.03.1978
р.н., в судове засідання, яке призначене о 16 годині 15 хвилин 03 травня 2016 року, для розгляду цивільної справи № 319/353/16-ц за позовом ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Бугла Сергія Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться за адресою: вул. Леніна,
26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.
Суддя Горбачов Ю.М.
Суворовський районний суд м. Одеси викликає
як відповідача Павлова Олега Михайловича за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Павлова Олега Михайловича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання відбудеться 11.05.2016 р.
о 10 год. 30 хв. у приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань № 19.
У разі неявки Павлова Олега Михайловича в судове засідання воно буде проведене у його відсутність.
Суддя Н. В. Виноградова
Шишацький районний суд Полтавської області викликає як відповідача Дяченка Андрія Володимировича (27.03.1979 р.н.), останнє відоме місце проживання: село Федунка Шишацького району Полтавської області, у судове засідання по цивільній справі за позовом ТОВ Фінансова компанія «Європейська
агенція з повернення боргів» до Дяченка А.В. про
стягнення заборгованості по кредитному договору.
Судове засідання призначено на 29 квітня 2016
року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
Полтавська обл., смт Шишаки, вул. Партизанська, 6.
Явка до суду є обов’язковою. Відповідач зобов’я
заний повідомити суд про причину неявки.
Суддя В.В. Рябченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Любченко
Галини Петрівни про стягнення заборгованості.
Відповідачка у справі Любченко Галина Петрівна,
останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84545,
Донецька область, Артемівський р-н, м. Соледар, вул.
Щедра (Щорса), буд. 12, викликається на 04 травня
2016 р. о 09 год. 30 хв. до суду (каб. № 203) для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття, відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться за її відсутності.

В провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа №
185/901/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Андрієнка Валентина Федоровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.
Відповідач Андрієнко Валентин Федорович викликається
в судове засідання на 21 квітня 2016 року на 09.40 годину у
приміщення Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 135.
Справу слухає суддя Палюх Т.Д.
Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неявки Андрієнка Валентина Федоровича справу
буде розглянуто за його відсутності.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове засідання як відповідача Колісника
Олександра Анатолійовича (останнє відоме місце проживання: с. Устя Бершадського району Вінницької області) по цивільній справі № 126/3889/15-ц за позовом
представника Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Колісника Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4,
м. Бершадь, Вінницька обл.) о 09.30 годині 19.04.2016 року.
У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності відповідача за наявних у справі доказів.

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове засідання як відповідача Тютюннікова
Віктора Михайловича (останнє відоме місце проживання: м. Бершадь Бершадського району Вінницької області) по цивільній справі № 126/252/16-ц за позовом представника Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Тютюннікова Віктора
Михайловича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м.
Бершадь, Вінницька обл.) о 09.30 годині 19.04.2016 року.
У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності відповідача за наявних у справі доказів.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області викликає Кассем Мохамед Амін Аід,
27.09.1984 р.н., останнє відоме місце проживання: вул.
Соборності, 20, кв. 4, м. Новоград-Волинський Житомирської області, як відповідача по цивільній справі за
позовом Ковальчук Лілії Анатоліївни до Кассем Мохамед Амін Аід про розірвання шлюбу.
Засідання відбудеться у приміщенні Новоград-Волинського міськрайонного суду 04 травня 2016 року о 10 год.
45 хв. за адресою: Житомирська область, м. НовоградВолинський, вул. І. Франка, 31. У випадку неявки в судове засідання без поважних причин, справу буде розглянуто без вашої участі на підставі наявних у ній доказів.

Солом’янський районний суд міста Києва повідомляє
Мірошниченка Ігоря Миколайовича про те, що 25 квітня
2016 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 03037, місто Київ, вул. М. Кривоноса, 25, каб. 8 відбудеться судове засідання в цивільній справі за позовом Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району міста Києва» до
Мірошниченка Ігоря Миколайовича як відповідача, третя особа: Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація про стягнення заборгованості в розмірі 4235,23 грн. При цьому повідомляємо, що в разі вашої неявки в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Грозного Дмитра Григоровича про те, що 27 квітня 2016
року о 09 год. 30 хв. за адресою: 03037, м. Київ, вул. М.
Кривоноса, 25, каб. 15 відбудеться судове засідання в
цивільній справі за позовом Грозної Тетяни Євгенівни
до Грозного Дмитра Григоровича як відповідача, третя
особа: Орган опіки та піклування Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів.
При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в
судове засідання без поважних причин або неповідом
лення про причини своєї неявки, суд вирішує справу на
підставі наявних у ній доказів.

порації «Принцип» (адреса: 04212, м. Київ, вул. М. Тимо
шенко, 21, корпус 3, оф. 7) повідомляє та викликає Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННОВАЦІЙНОДОСЛІДНЕ БЮРО НАНОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНДУСТРІЇ» (код
ЄДРПОУ 36068634) в судове засідання, яке відбудеться 27
квітня 2016 року об 11:00, як відповідача по справі № СЗ01-02/2016 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІДІ-ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 34937291) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІННОВАЦІЙНОДОСЛІДНЕ БЮРО НАНОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ІНДУСТРІЇ» (код
ЄДРПОУ 36068634) про стягнення заборгованості.
У разі неявки, справу буде розглянуто без вашої участі.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у
судді Тополевої Ю.В. перебуває цивільна справа за позовом
Хмельницького Сергія Олександровича до Дарнопих Олександра Геннадійовича, Корсунської Тетяни за участю третіх осіб,
які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Михайлової Олени Володимирівни, державного нотаріуса Сьомої
Одеської державної нотаріальної контори Малиновської Олени
Костянтинівни про визнання недійсними заповіту, свідоцтв про
право на спадщину за заповітом та про визнання права власності в порядку спадкування за законом.
Повідомляємо відповідача Корсунську Тетяну, що судове засідання у зазначеній справі відбудеться о 14 год. 30 хв.
26.04.2016 року у залі судових засідань № 206 суду за адресою:
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1А. В разі неявки у судове засідання, вона має повідомити суд про причини такої неявки. В разі неявки відповідачки у судове засідання суд вправі розглянути справу за її відсутністю.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у
судді Тополевої Ю.В. перебуває цивільна справа за позовом
Хмельницького Сергія Олександровича до Дарнопих Олександра Геннадійовича, Корсунської Тетяни за участю третіх осіб,
які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Михайлової Олени Володимирівни, державного нотаріуса Сьомої
Одеської державної нотаріальної контори Малиновської Олени
Костянтинівни про визнання недійсними заповіту, свідоцтв про
право на спадщину за заповітом та про визнання права власності в порядку спадкування за законом.
Повідомляємо відповідача Дарнопих Олександра Геннадійовича, що судове засідання у зазначеній справі відбудеться о 14
год. 30 хв. 26.04.2016 року у залі судових засідань № 206 суду
за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1А. В разі неявки у судове
засідання, він має повідомити суд про причини такої неявки. В
разі неявки відповідача у судове засідання суд вправі розглянути справу за його відсутністю.

Суддя Дубовик Р.Є.
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької
області повідомляє відповідача Дмитрунік Любов
Данилівну, 03.06.1966 р.н., що проживає за адресою:
м. Хмельницький, пр. Миру, буд. 65/4, кв. 60, про те,
що судовий розгляд цивільної справи за позовною
заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Дмитрунік Л.Д. про
стягнення заборгованості відбудеться 19 квітня 2016
року о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за її відсутності за наявними у справі доказами.
Суддя В.О. Мороз
Романівський районний суд Житомирської області викликає відповідачку Васильєву Сніжану Геннадіївну в судове засідання для розгляду цивільної справи № 290/202/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Васильєвої Сніжани Геннадіївни про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 16 травня 2016 року о 09.00 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної Сотні, 86 Житомирської області, зал судових засідань №1.
У разі неявки відповідачки в судове засідання 16
травня 2016 року на 09.00 год. розгляд справи відбудеться за її відсутності.
Суддя В. П. Кравчук

Суддя Хмель Р.В.

Суддя Т.Д. Палюх
Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розглядає справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Білицького Андрія Єгоровича про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі Білицький Андрій Єгорович
викликається на 25 квітня 2016 року о 10.30 годині
до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області для участі в розгляді справи по суті.
Суддя Щербіна А.В.
Манукян (Жадан) Наталія Іллівна викликається на
08.30 годину 20 квітня 2016 року в судове засідання як відповідач до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області, м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, 47, по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості. Суддя Шевченко О.Ю. Останнє відоме зареєстроване місце проживання відповідача Манукян (Жадан) Наталії Іллівни: вул. Поля, 14, с. Соколівка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області.
Суддя О. Ю. Шевченко

Суддя Хмель Р.В.
Апеляційний суд Запорізької області викликає
Жигалкіна Максима Олексійовича (останнє відоме
місце проживання: вул. О. Матросова, 23/44, м. Запоріжжя) як відповідача у судове засідання, яке відбудеться 19 квітня 2016 року oб 11 год. 20 хв. за
адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162, у справі за
позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Жигалкіна М.О.
про стягнення заборгованості.
З моменту публікації оголошення Жигалкін М.О.
вважається повідомленим про розгляд справи. В разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності.
Суддя О.О. Літвін
Суддя О.М. Кримська
Постійно діючий Третейський суд при Юридичній корВ провадженні Ірпінського міського суду Київ-

Третейський суддя Ісаєва В.Б.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Сафарова І.Б.о.
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі № 233/620/16‑ц
— Сафаров Ілгар Багір огли, 4 лютого 1964 р.н., зареєстрований: м. Костянтинівка Донецької області, вул. Ленінградська, 25/16, викликається в судове
засідання на 08.15 годину 18 квітня 2016 року. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).
Відповідачу пропонується надати свої заперечення 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

ської області перебуває цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»
до Московченко Валентини Іванівни про стягнення
заборгованості.
Суд викликає на 19.04.2016 р. на 09.30 год. Московченко Валентину Іванівну як відповідача. Явка
обов’язкова.
Суддя С.І. Оладько
Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Рибакова Владислава Олександровича, 5
серпня 1975 року народження, та Рибакову Валентину Олександрівну, 15 травня 1975 року народження,
як відповідачів у справі за позовом Приватного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Рибакова Владислава Олександровича, Рибакової Валентини Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, яке призначене на 13 травня 2016 року о 09 год. 50 хв. у приміщенні суду за адресою: Київська обл., м. Бровари,
вул. Грушевського, 2, каб. № 214.
В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наявними в ній матеріалами.
Суддя В. С. Сердинський

Суддя Шереметьєва Л.А.

Суддя Тополева Ю.В.
У провадженні Миронівського районного суду
Київської області перебуває цивільна справа ЄУН
371/157/16-ц за позовом ТОВ «ОТП Факторинг Україна» до Бенідзе Раміні Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове засідання по справі відбудеться 25 квітня
2016 року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Миронівка, вул. Першотравнева, 3, зал судових засідань №1.
Суд викликає в судове засідання Бенідзе Раміні Вікторовича як відповідача. Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки в судове засідання відповідача,
справа буде розглядатися за його відсутності на підставі наявних у ній доказів.
Суддя А. В. Гаврищук

Суддя Усатова І.А.

Суддя Тополева Ю.В.
Голосіївський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання відповідачів: Першого заступника
Голови ради директорів ПАТ «Дельта Банк» Березовського Євгена Наумовича (04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 39) та Василенка Михайла Андрійовича (01033,
м. Київ, вул. Саксаганського, 36Б) по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Практика»
до Першого заступника Голови ради директорів Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» Березовського Євгена Наумовича, Товариства з обмеженою відповідальністю «Комунікаційний Хаб «Економіка» та Василенка Михайла Андрійовича про захист ділової репутації. Слухання по справі призначено на 19 квітня 2016 року о 16 годині.
У разі неявки справу буде розглянуто без участі
відповідачів.
Адреса суду: м. Київ, вул. П.Потєхіна, 14-А, каб. 23.
Суддя М. І. Шкірай

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Звіт
про страхову діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та використання страхових коштів у 2015 році
Станом на 1 січня 2016 року кількість страхувальників становила 1 671 005 осіб, в тому числі по АРК та м. Севастополь – 97 186 осіб, з них: юридичних осіб - 1 168 143, в тому числі по АРК та м. Севастополь – 53 771 особа; фізичних осіб, які використовують
найману працю – 501 694, в тому числі по АРК та м. Севастополь – 43 394; добровільно
застрахованих осіб – 1 168, в тому числі по АРК – 21.
Доходна частина запланована в сумі – 7 898,5 млн. грн., виконано на 97,7 відсотка,
що становить 7 716,4 млн. грн. відповідно.
У 2015 році поточні надходження до Фонду склали 6 666,0 млн. грн., або 97,3% від
плану на цей період, в тому числі внески роботодавців – 6 635,4 млн. грн.
Видатки Фонду у 2015 році становили 7 092,0 млн. грн., що складає 91,8% від показників, передбачених тимчасовими кошторисами на 2015 рік.
У 2015 році на заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань використано 12,3 млн. гривень.
У 2015 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 4592
(з них 360 – смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на яких
складено акти за формою Н-1. У тому числі складено 4151 (в т.ч. смертельно – 263) актів за формою Н-1 на випадки, що сталися, і розслідування яких закінчилось у звітному
періоді, та 441 (в т.ч. смертельно – 97) актів на випадки, що сталися у минулих роках, а
акти на них складені у звітному періоді.
У 2015 році в порівнянні з 2014 роком кількість страхових нещасних випадків зменшилась на 8,1% (з 4999 до 4592), кількість смертельно травмованих осіб зменшилась
на 6,3% (з 384 до 360).
У 2015 році в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року кількість професійних захворювань зменшилася на 35,9% (з 2752 до 1764).
Слід зазначити, що 65% (2987) нещасних випадків сталося через організаційні причини; 23,6% (1082) нещасних випадків – через психофізіологічні причини; 11,4% (523)
нещасних випадків – через технічні причини.
Середньорічна кількість потерпілих від нещасного випадку на виробництві (членів їх
сімей), які отримували страхові виплати в звітному році, становить 230 871 особа, що на
28 854 особи менше, ніж в 2014 році.
Зменшення чисельності отримувачів щомісячних страхових виплат пояснюється тим,
що впродовж 2015 року до робочих органів виконавчої дирекції Фонду не звернулись за
продовженням щомісячних страхових виплат потерпілі на виробництві (члени їх сімей)
з Донецької та Луганської областей, які проживають на територіях, непідконтрольних
українській владі та не перемістилися на контрольовану українською владою територію.
В 2015 році Фондом виплачено страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) в
сумі 6 319,3 млн. гривень. При цьому, в звітному періоді нараховані страхові виплати
264 466 потерпілим (членам їх сімей) на суму 6 949,2 млн. грн., в тому числі для потерпілих на виробництві (членів їх сімей), які проживають на територіях, непідконтрольних українській владі в Донецькій та Луганській областях, і не перемістилися на конт
рольовану українською владою територію. В разі переміщення потерпілих на виробництві (членів їх сімей) на підконтрольну українській владі територію, отримання довідки
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та звернення їх до Фонду, нараховані
страхові виплати будуть виплачені зазначеній категорії застрахованих осіб.
У структурі страхових виплат, проведених у 2015 році, основна частина припадає
на: щомісячні страхові виплати – 5 982,7 млн. грн. (94,7%); одноразову допомогу –
269,4 млн. грн. (4,3%).
Щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що
компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, в 2015 році склала
5 716,5 млн. грн., що на 1 583,4 млн. грн., або на 38,3% більше в порівнянні з минулим
роком. Середньомісячний розмір призначеної виплати склав 1814,8 грн., що на 411,8
грн., або на 29,4% більше порівняно з 2014 роком. Одночасно з цим, чисельність потерпілих, які отримують цей вид виплати, станом на 01.01.2016 в порівнянні з минулим роком зменшилась на 14,5% і становить 209 942 особи.
Сума щомісячної страхової виплати особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, за 2015 рік склала 266,2 млн. грн., що на 54,9 млн. грн., або 26% більше порівняно з 2014 роком. Середньомісячний призначений розмір цієї виплати за звітний період склав 1 581,1 грн., що на 342,4 грн. (27,6%) більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Чисельність утриманців, які отримують щомісячні виплати, в порівнянні з 2014 роком зменшилась на 18,6% і складає станом на 01.01.2016 – 11 579 осіб.
Внаслідок проведеного перерахунку з 1 березня 2014 року, відповідно до постанови
правління Фонду від 11.12.2014 № 19 «Про внесення змін до Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат», яка набрала чинності з 23.01.2015 року,
середній розмір щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) по Україні
збільшився на 116,3 грн., або на 7,9%.
Перерахунок призначено майже 265 000 осіб. Для осіб, які тимчасово переміщені з
окупованих територій та району проведення антитерористичної операції, перерахунок
здійснювався за місцем їх тимчасового проживання (перебування).
Після набрання чинності постановою правління Фонду від 11.12.2014 № 20 «Про затвердження Порядку надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, для осіб,
які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції» з 3 лютого 2015 року розпочато роботу щодо виплати раніше нарахованих, але не виплачених страхових коштів тимчасово переміщеним особам.
Впродовж 2015 року страхові виплати отримали майже 60 000 внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 2 342,5 млн. грн.
В 2015 році виплачено 156,5 млн. грн. одноразової допомоги в разі стійкої втрати
професійної працездатності потерпілому, що на 385,9 млн. грн., або 71,1% менше у порівнянні з минулим роком. Зазначена допомога протягом звітного року була призначена 4 073 потерпілим, що в порівнянні з 2014 роком менше на 4681 особу, або 53,5 відсотка. Виплата одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності
в середньому на одного потерпілого в 2015 році призначалася у розмірі 21 тис. грн., що
на 49 тис. грн., або 70% менше в порівнянні з минулим роком.
Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого (утриманця) в 2015 році склала
17,5 млн. грн., у порівнянні з 2014 роком вона зменшилась на 9,3 млн. грн., або 34,8 відсотка. Зазначена виплата була призначена 349 утриманцям, що на 277 осіб, або на 44,2 відсотка менше в порівнянні з 2014 роком. Середній розмір виплати, призначеної на одного
утриманця, зменшився на 9,8 тис. грн., або 20,3% та в 2015 році склав 38,5 тис. гривень.
Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім’ю, виплаченої в 2015 році, склала 95,4 млн. грн., що на 58,6 млн. грн., або 38% менше, ніж в 2014 році. Зазначена
сума протягом звітного року була призначена для виплати 408 сім’ям. Їх кількість в порівнянні з 2014 роком зменшилась на 369 сімей, або на 47,5 відсотка. Одноразова допомога в
разі смерті потерпілого на одну сім’ю в 2015 році в середньому призначалась у розмірі 178
тис. грн., що на 49,5 тис. грн., або на 21,8% менше в порівнянні з 2014 роком.
Виплату моральної шкоди в 2015 році здійснено за рішенням судів 74 потерпілим на
суму 1,7 млн. гривень.
Також впродовж 2015 року проведено відшкодування допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності на
суму 64,6 млн. грн. 9284 потерпілим. Середній розмір допомоги склав 6,6 тис. грн., що
на 1,2% менше порівняно з 2014 роком.
Сума страхової виплати, яка була призначена 27 потерпілим при тимчасовому переведенні їх на легшу роботу склала 37 тис. гривень. Середній розмір виплати склав
3,9 тис. грн., що на 17,1% менше порівняно з 2014 роком.
Витрати на поховання та пов’язані з цим ритуальні послуги померлого потерпілого
внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання були відшкодовані у зв’язку зі смертю 201 потерпілого на суму 0,7 млн. гривень.
У 2015 році Фонд проводив виплату щомісячних страхових сум 1564 потерпілим (членам їх сімей), що проживають за межами України, в країнах з якими укладено міжнародну
угоду та передбачено здійснення страхових виплат і надання соціальних послуг. Цим потерпілим (членам їх сімей) за звітний період було виплачено 35,4 млн. гривень. Найбільша
кількість потерпілих (членів їх сімей) 1358 осіб, або 86,8% від загальної кількості осіб, які
виїхали за межі України, проживають в Російській Федерації, в Республіці Білорусь відповідно 143 особи або 9,1%, в Республіці Молдова – 20 осіб, або 1,3 відсотка.
Відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17.07.2003 № 1078, у 2015 році було проведено індексацію грошових
доходів, що значною мірою вплинуло на зростання середнього розміру щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей). Сума індексації склала 439 млн. грн., що в 7,6 разів
більше, ніж в 2014 році. З цієї суми 409,4 млн. грн., або 93,3% виплачено потерпілим та 29,6
млн. грн., або 6,7% особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.
За звітний період за рахунок коштів Фонду потерпілі на виробництві отримали медико-соціальні послуги, пройшли медичну, професійну та соціальну реабілітацію на загальну суму 308,7 млн. грн., в тому числі 19,3 млн. грн. використано на послуги для внутрішньо переміщених осіб.
Необхідно зазначити, що неможливо здійснити об’єктивний аналіз показників звітних даних щодо діяльності Фонду за статтею «Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві» в 2015 році в порівнянні з 2014 роком, у зв’язку з проведенням антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях та окупацією АР Крим.
Впродовж 2015 року проліковано та забезпечено медичною реабілітацією 12 173 потерпілих на виробництві (в тому числі – медичною реабілітацією (відновною терапією)
у санаторно-курортних закладах – 797 осіб) на загальну суму 51,6 млн. грн., серед яких
внутрішньо переміщені особи становлять 431 потерпілий на суму 1,1 млн. гривень.
Лікарськими засобами та виробами медичного призначення в 2015 році в аптечних закладах було забезпечено 16 828 осіб, в тому числі – 851 внутрішньо переміщена особа. Витрати склали 82,0 млн. грн., в тому числі для внутрішньо переміщених осіб – 5,0 млн. гривень.
Санаторно-курортним лікуванням забезпечено 7 721 інваліда внаслідок трудового
каліцтва та супроводжуючих осіб відповідно до визначеної потреби, із яких 452 є внутрішньо переміщеними особами. Загальна сума витрат в 2015 році на санаторно-курортне лікування становить 85,5 млн. гривень.
Протягом звітного періоду було забезпечено 4 965 потерпілих на виробництві технічними та іншими засобами реабілітації (протезно-ортопедичними виробами), серед яких
– 125 внутрішньо переміщених осіб. Витрати склали 32,5 млн. грн., в тому числі для внутрішньо переміщених осіб – 1,1 млн. гривень.

Спеціальні засоби пересування (коляски) протягом 2015 року отримали 240 потерпілих,
в тому числі – 11 внутрішньо переміщених осіб, на загальну суму 2,4 млн. грн. (в т.ч. – 95,4
тис. грн. для внутрішньо переміщених осіб).
Впродовж 2015 року виплати на спеціальний медичний догляд отримали 867 інвалідів
внаслідок трудового каліцтва, на постійний сторонній догляд – 3 020 осіб, на побутове обслуговування – 3 731 потерпілих, серед яких відповідно 275, 555 та 612 – внутрішньо переміщені особи. Загальна сума витрат на необхідні види догляду за звітний період склала 51,3 млн.
грн. (13,1 млн. грн., 23,5 млн. грн. та 14,7 млн. грн. відповідно), серед яких 11,4 млн. грн. становлять витрати на усі види доглядів для внутрішньо переміщених осіб.
Також в 2015 році здійснено фінансування витрат на додаткове харчування 144 інвалідам
на загальну суму 1,2 млн. грн. (в т.ч. 240,0 тис. грн. для 51 внутрішньо переміщеної особи).
Зубопротезуванням, очним протезуванням, окулярами, контактними лінзами, та слуховими апаратами забезпечено 297 потерпілих на загальну суму 791,9 тис. гривень.
Крім цього, впродовж звітного періоду проводилась компенсація витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування для 4 414 інвалідів. Сума витрат за 2015 рік на ці цілі склала 954,0 тис. грн. (серед яких 75,3 тис. грн.
складають витрати для 418 внутрішньо переміщених осіб).
Інші видатки страхової діяльності за звітний період становили 41,4 млн. грн., що складає
94,7 % від показників, передбачених тимчасовими кошторисами на 2015 рік.
На адміністративно-господарські видатки виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів в 2015 році використано 410,3 млн. грн., що становить 100 % від показників, передбачених тимчасовими кошторисами на 2015 рік та 94,1 % в порівнянні до кошторисних призначень на зазначені цілі в 2014 році (436,0 млн. грн.).
На кінець 2015 року залишок коштів становить 590,4 млн. гривень.

Розділ 1. Отримання доходів та використання страхових коштів Фонду
1.1. Доходи Фонду
Запланова- Надходжен- Кількість
№
но доходів ня коштів
Показники
рядка на 2015 рік у 2015 році страхувальників
(тис. грн)
(тис. грн)
А
Б
1
2
3
Доходи, в тому числі
7 898 526,7 7 716 392,7
х
1
х
Залишок коштів на початок року
1 015 775,5 1 015 775,5
Резерв коштів для забезпечення ви2
х
конання завдань страхування від
34 000,0
34 000,0
нещасного випадку на початок року
3
х
Поточні надходження
6 848 143,2 6 666 009,2
Внески роботодавців (всього),
3.1 6 819 500,6 6 635 449,5 1 671 005
з них:
юридичних осіб
3.1.1
х
х
1 168 143
фізичних осіб
3.1.2
х
х
501 694
Кошти, що надійшли від стягнення
пені та штрафів за адміністратив5 005,6
3 356,7
х
ні правопорушення з посадових осіб 3.2
страхувальників
в тому числі:
х
пеня за несвоєчасну сплату страхо- 3.2.1
2 409,1
1 806,7
х
вих внесків
кошти, одержані від стягнення штрафів за адміністративні правопорушення з посадових осіб підприємств, 3.2.2
2 596,5
1 550,0
х
установ, організацій, фізичних осіб,
які використовують найману працю
Добровільні внески та інші надхо3.3
23 637,0
27 203,0
х
дження, отримання яких не суперечить законодавству
добровільні внески
3.3.1
699,9
869,4
1 168
кошти, одержані від компенсації відсотків вартості та реалізації автомо- 3.3.2
2 315,3
2 222,9
х
білів, що перебували у користуванні інвалідів
інші надходження
3.3.3 20 621,8
24 110,7
х
Прибуток, одержаний від розміщення тимчасово вільних коштів Фон4
х
608,0
608,0
ду, у тому числі резерву коштів, на
вкладних (депозитних) рахунках
1.2. Видатки Фонду
Показники
А
ВИДАТКИ (ВСЬОГО)
у тому числі:
Профілактика нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань

№ Заплановано Витрачено
ряд- видатків
коштів
ка на 2015 рік у 2015 році
(тис. грн.) (тис. грн.)
Б
1
2

Витрати, пов’язані з відшкодуванням Пенсійному фонду України виплачених ним пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсій у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку
на виробництві або професійного захворювання
Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті
Медична, професійна та соціальна реабілітація потерпілих на виробництві
Видатки по перерахуванню коштів (обслуговування
банківськими установами та УДППЗ «Укрпошта»)
Судові витрати та виконавчий збір
Витрати на забезпечення діяльності по обслуговуванню потерпілих та інвалідів
Видатки на створення лікувально-профілактичної бази Фонду
Витрати на заходи по координації роботи зі страхувальниками
Витрати на виконання інших робіт, пов’язаних з координацією страхової діяльності
Забезпечення роботи правління та наглядової ради Фонду
Витрати на організацію роботи Фонду

7 727 831,9 7 091 972,5
1

12 341,5

12 339,5

2

7 499,0

7 495,7

3

6 949 208,9 6 319 267,0

4

312 195,9

308 734,3

5

27 996,2

25 678,1

6

567,5

564,2

7

4 547,6

4 544,6

8

0,0

0,0

9

1 945,5

1 942,4

10

1 157,1

1 156,6

11

9,4

9,3

12

410 363,3

410 240,8

Розділ 2. Стан охорони праці
Страхові випадки, які зареєстровані
робочими органами виконавчої дирекції Фонду у 2015 році
(у порівнянні з 2014 роком)
випадки травматизму на виробництві
(згідно з складеними актами за формою Н-1)

випадки профзахворювань
на виробництві
(згідно з складеними актами
за формою П-4)
травмовано травмовано
в т.ч.
в т.ч.
професійні запрофесійні
осіб у 2015 осіб у 2014 травмовано травмовано хворювання захворювання у
році, всього році, всього смертельно смертельно у 2015 р., всього 2014 р., всього
у 2015 році у 2014 році
4592
4999
360
384
1764
2752
Розділ 3. Соціальні послуги потерпілим
№ Заплановано Витрачено Кількість
ряд- видатків на
коштів
потерпілих,
ка
2015 рік у 2015 році які отримали
Показники
(тис. грн.) (тис. грн.) соціальні
послуги у
2015 році
А
Б
1
2
3
Медична, професійна та соціальна реабі3
312
195,9
308
734,3
х
літація потерпілих на виробництві
Витрати на лікування потерпілих на ви3.1
52 146,6
51 615,6
12 173
робництві та їх медичну реабілітацію
Витрати на санаторно-курортне лікування
Витрати на технічні та інші засоби реабілітації
Витрати на зубопротезування
Витрати на очне протезування, придбання
окулярів і контактних лінз
Витрати на слухові апарати

3.2

85 602,5

85 536,7

7 721

3.3

32 568,2

32 511,8

4 965

3.4

83,4

81,4

26

3.5

44,9

44,2

32

3.6

673,3

666,2

239

Витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення
Витрати на додаткове харчування
Витрати на професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальними програмами реабілітації потерпілих та інші витрати
Витрати на спеціальний медичний догляд
Витрати на постійний сторонній догляд

Витрати на побутове обслуговування
Витрати на придбання спеціальних засобів пересування (коляски)
Витрати на соціальну реабілітацію потерпілих, в тому числі разова грошова допомога непрацюючим інвалідам
Компенсація витрат на бензин, ремонт і
технічне обслуговування автомобілів та на
транспортне обслуговування інвалідів
Витрати, пов’язані з забезпеченням інвалідів автомобілями

3.7

82 240,8

82 000,5

16 828

3.8

1 351,5

1 223,9

144

3.10

13 887,7

13 075,2

867

3.11

24 504,9

23 536,0

3 020

3.12

15 339,8

14 738,2

3 731

3.13

2 366,5

2 364,8

240

3.14

0,0

0,0

х

3.15

998,7

954,0

4 414

385,8

навчання
керуванню - 5

3.9

3.16

387,1

Розділ 4. Страхові виплати потерпілим
№ Заплановано Витрачено Кількість
ряд- видатків на коштів за потерпілих,
ка
2015 рік
2015 рік які отримали
Показники
(тис. грн.) (тис. грн.)
страхові
виплати у
2015 році
3
А
Б
1
2
Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його
4 6 949 208,9 6 319 267,0 230 871
здоров’я або в разі його смерті
Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездат4.1 65 628,3
64 633,9
9 284
ності або встановлення інвалідності
Одноразова допомога потерпілому в разі 4.2 159 699,6 156 507,0
4 073
стійкої втрати професійної працездатності
Щомісячна страхова виплата в разі часткової чи повної втрати працездатності, що 4.3 6 301 358,3 5 716 523,0
218 749
компенсує відповідну частину втраченого
заробітку потерпілого
Страхова виплата потерпілому при тимча- 4.4
104,3
37,0
27
совому переведенні на легшу роботу
349Одноразова допомога в разі смерті по4.5 116 457,3 112 875,4
утр.,
терпілого
408- сім’ї
Щомісячні страхові виплати особам, які ма- 4.6 303 480,0 266 215,7
12 122
ють на це право в разі втрати годувальника
Витрати на поховання потерпілого
4.7
738,8
732,8
201
Витрати на відшкодування грошової суми за моральну (немайнову) шкоду за
1 742,3
1 742,2
74
зобов’язаннями минулих років, що вини- 4.8
кли до 23.02.2007 року
Витрати, пов’язані з відшкодуванням Пенсійному фонду України виплачених ним
пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профе7 499,0
7 495,7
сійного захворювання та пенсій у зв’язку
з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку
Розділ 5. Витрати на організацію роботи виконавчої дирекції Фонду
та її робочих органів
№ Заплановано Витрачено
ряд- видатків на
коштів
Показники
ка
2015 рік
у 2015 р.
(тис. грн.) (тис. грн.)
А
Б
1
2
Витрати на організацію роботи Фонду
5
410 363,3 410 240,8
Поточні видатки виконавчої дирекції Фонду та її робо- 5.1 409 915,6 409 793,2
чих органів
Капітальні видатки виконавчої дирекції Фонду та її ро- 5.2
447,7
447,6
бочих органів
ЗВІТ
про виконання показників доходів та видатків Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за 2015 рік
№
п/п

Показники бюджету

Заплановані
Виконання,
показники доходів
тис. грн.
та видатків Фонду
на 2015 рік, тис.грн.
1 015 775,5
1 015 775,5

Залишок коштів на початок року
Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещас34 000,0
ного випадку на початок року
І. Доходи
1 Поточні надходження
6 848 143,2
6 819 500,6
1.1 Внески роботодавців
Кошти, що надійшли від стягнення пета штрафів за адміністративні пра5 005,6
1.2 ні
вопорушення з посадових осіб страхувальників
Добровільні внески та інші надходжен23 637,0
1.3 ня, отримання яких не суперечить законодавству
Прибуток, одержаний від розміщення
вільних коштів Фонду, у тому
2 тимчасово
608,0
числі резерву коштів на вкладних (депозитних) рахунках
Всього доходів
6 848 751,2
Разом коштів з урахуванням залишку
7 898 526,7
та резерву коштів на початок року
ІІ. Видатки
нещасних випадків на ви1 Профілактика
12 341,5
робництві та професійних захворювань
Витрати, пов’язані з відшкодуванням
Пенсійному фонду України виплачених ним пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві
2 або професійного захворювання та пен7 499,0
сій у зв’язку з втратою годувальника,
який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання
Відшкодування шкоди, заподіяної пра3 цівникові внаслідок ушкодження його
6 949 208,9
здоров’я або в разі його смерті
професійна та соціальна реа4 Медична,
312 195,9
білітація потерпілих на виробництві
Видатки по перерахуванню коштів (об5 слуговування банківськими установами
27 996,2
та УДППЗ «Укрпошта»)
6 Судові витрати та виконавчий збір
567,5
на забезпечення діяльності по
7 Витрати
4
547,6
обслуговуванню потерпілих та інвалідів
на створення лікувально-про8 Видатки
філактичної бази Фонду
на заходи по координації робо9 Витрати
1 945,5
ти зі страхувальниками
Витрати на виконання інших робіт,
10 пов’язаних з координацією страхової
1 157,1
діяльності
роботи правління та на11 Забезпечення
9,4
глядової ради Фонду
видатки виконавчої дирекції
12 Поточні
409
915,6
Фонду та її робочих органів
видатки виконавчої дирекції
13 Капітальні
447,7
Фонду та її робочих органів
Всього видатків
Резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від нещасного випадку на кінець року
Залишок коштів на кінець року

100,0%

34 000,0

100,0%

6 666 009,2
6 635 449,5

97,3%
97,3%

3 356,7

67,1%

27 203,0

115,1%

608,0

100,0%

6 666 617,2

97,3%

7 716 392,7

97,7%

12 339,5

100,0%

7 495,7

100,0%

6 319 267,0

90,9%

308 734,3

98,9%

25 678,1

91,7%

564,2

99,4%

4 544,6

99,9%

1 942,4

99,8%

1 156,6

100,0%

9,3

98,9%

409 793,2

100,0%

447,6

100,0%

7 727 831,9

7 091 972,5

91,8%

170 694,8

590 420,2

345,9%

Виконавча дирекція
Фонду соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань України

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

Відсоток
виконання
(%)
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оголошення
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» оголошує відкриті торги
Ліквідатор Шиман Євген Олександрович, діючи на підставі постанови господарського суду Київської області від
(аукціон) з продажу активів АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» шляхом відступлення прав вимоги за кредитами іншим фінансовим установам, 16.03.2016 року в справі № 911/344/16 та ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкруякий проводитиметься на електронному торговому майданчику Української універсальної біржі (http://www.uub.com.ua)
том», оголошує конкурс для визначення організатора аукціону для продажу майна підприємства — боржника ПриватноПерелік кредитів, наданих юридичним особам:
го підприємства «Фірма «Фармацея», місцезнаходження якої: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Грибоєдова, будиІнформація про забезпечення виконання зобов’язань
Найменування об’єкта продажу
Початкова
за кредитним договором
або групи об’єктів продажу
ціна продажу
№
лота, без ПДВ
дата
лота кредитний
дата
(не оподатковудоговір № початку закінється ПДВ), грн.
чення
64-П-07
27.12.07 30.06.18 Виробничі та складські приміщення заг. пл. 45053,3 кв. м. у Запорізь8 709 016,00
кій обл., м. Бердянськ по вул. Гагаріна. Виробниче обладнання – верстати, преси та інше. Товари в обороті – сировина, запчастини, напів1
36-П-07
04.07.07 30.06.16 фабрикати.
Виробниче приміщення пл. 7131 кв.м. у Запорізькій обл., м. Бердянськ
по вул. Гагаріна. Порука юр. особи.
та офісна техніка, меблі. Торговельне, кухоне та барне
1 429 182,00
2 16-12-980-KL 27.07.12 30.06.14 Комп’ютерна
обладнання. Товари в обороті (алкогольні напої).
Комплекс будівель заг.пл. 8816,3 кв.м. для вирощування свиней у
403 368,00
3
103/В
18.04.06 15.04.10 Львівській обл., Кам’янка-Бузькому р-ні, с.Полонична по вул. Центральна. Порука фіз.особи.
Виробничі та складські приміщення пл. 3306 кв.м. у Львівській обл.,
831 234,00
р-ні, с.Хлопчиці по вул.Весела. Виробниче обладнання,
4
211/М6
29.10.07 28.10.10 Самбірському
системи водопостачання, каналізації, опалення і вентиляції, інше. Порука фіз.особи.
для автомобілів та автозаправна станція пл. 433,5 та 10,7 кв. м.
233 610,00
5 01/266-2008 28.03.08 28.03.11 Гаражі
(Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Старонетішинська).
03/12
12.06.12 01.08.14 Майнові права. Порука фіз. осіб.
178 212,00
6
12/13-Ю
28.02.13 18.09.14
251 148,00
7
197
05.10.07 30.09.10 Товари в обігу, основні засоби. Порука фіз.особи.
Нежитлові приміщення у м. Горлівка: заг.пл. 74,4 кв.м. по вул. Ком129 082,20
сомольська, заг. пл. 296,5 кв.м.по пр.-ту Леніна В.І. (Хрущова),
8 07-К/ГМВ-13 26.06.13 24.04.15 заг. пл. 4270 кв. м. по вул. Мамедова (Териконній). Виробниче обладнання. Транспортні засоби – легкові, вантажні автомобілі, напівпричіп
фургон; автобуси та інші. Поруки юр. та фіз осіб.
1 496 544,00
9 04-11-980-KL 28.03.11 27.03.14 Телекомунікаційне обладнання та пристрої зв’язку. Майнові права.
Об’єкт
незавершеного
будівництва
стоянка
вантажних
автомобілів
у
1 636 290,00
10
18
26.09.07 26.09.12 м. Луганськ по вул. Павловская. Будівельні матеріали.
Лоти №№1-10 виставляються на продаж на перші торги (за новими умовами продажу).
Місцезнаходження об’єктів продажу: 03057, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 41, тел. (044) 206-29-19, (044) 206-29-75, (044) 206-29-83.
Умови продажу:
1. Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові
установи, крім кредитних спілок).
2. Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення аукціонів в електронній формі з продажу активів банків, щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про здійснення процедури ліквідації та Регламенту організації та проведення торгів на електронному майданчику Української універсальної біржі. Переможець аукціону зобов’язаний сплатити Українській універсальній біржі винагороду за проведення аукціону. Порядок прийняття участі в аукціоні в електронній формі розміщений на веб-сайті Виконавця: http://uub.com.ua.
3. Аукціонні торги щодо лотів №№1-10 відбудуться за наявності не менше двох учасників.
4. Переможець відкритих торгів (аукціону) на підставі протоколу про проведення аукціону укладає договори відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов’язань.
5. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
6. Крок аукціону – 1% від початкової ціни продажу за окремим лотом.
7. Учасники аукціону сплачують:
- реєстраційний внесок – 689 (шістсот вісімдесят дев’ять) гривень 00 копійок, в т.ч. ПДВ, на поточний рахунок № 26000000001643
в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа;
- гарантійний внесок – 10% (десять відсотків) від початкової ціни продажу лота (без ПДВ) на поточний рахунок № 26007000000380
в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», МФО 300614, код ЄДРПОУ 25158707, отримувач – Українська універсальна біржа.
Ознайомлення з майном проводиться за його місцезнаходженням в робочі дні з 10.00 до 15.00 після реєстрації учасника відкритих торгів (аукціону) та укладення договору про конфіденційність.
Час початку аукціону: 16.05.2016 року о 09 год. 00 хв.
Місце проведення відкритих торгів (аукціону) у формі електронних торгів: http://www.uub.com.ua.
Прийом заяв на участь у відкритих торгах (аукціоні) /реєстрація учасників/ проводиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького,
55, к. 413 та на веб-сайті Української універсальної біржі (http://www.uub.com.ua), починаючи з дати публікації цього оголошення,
та закінчується 12.05.2016 р. о 17 год. 00 хв.
Організатор відкритих торгів (аукціону): Українська універсальна біржа, код ЄДРПОУ 25158707, 01601, м. Київ, вул.
Б.Хмельницького, буд. 55, оф. 413, тел.(044) 278-04-27, працює щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.

Втрачені реєстраційні документи на сільськогосподарську техніку, що належить
ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», а саме: свідоцтво про реєстрацію: АБ483107 від
28.09.2007 р., вважати недійсними.
Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання у якості відповідача Нагорного Ігоря
Анатолійовича у цивільній справі №522/24093/15‑ц
за позовом ПАТ «ЕК Одесаобленерго» про відшкодування збитків. Судове засідання відбудеться 15 квітня 2016 року о 14 годині 10 хвилин у залі судових засідань в приміщенні Приморського районного суду
м. Одеси, що розташований за адресою: 65029, м.
Одеса, вул. Балківська, 33.
В разі неявки у судове засідання суд розглядатиме
справу за його відсутності.
Суддя Нікітіна С. Й.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області сповіщає, що 28 квітня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Новомосковського
міськрайонного суду Дніпропетровської області (м.
Новомосковськ, пров. Артемівський (Козацький), 8,
каб. 5) під головуванням судді Парфьонова Д.О. відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Бондаренка Сергія Леонідовича до Турчанінова Анатолія
Івановича, третя особа: «Українська товарна біржа»
про визнання договору купівлі-продажу дійсним та
визнання права власності.
Як відповідач судом викликається Турчанінов Анатолій Іванович, місце проживання якого суду невідомо.
Судд Д. О. Парфьонов

Згідно з протоколом № 40 Позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Софт-Системс»
від 31.03.2016 р. прийнято рішення щодо припинення Товариства з обмеженою відповідальністю
«Софт-Системс» (08132, м. Вишневе, вул. Залізнична, буд. 92, офіс 65, код ЄДРПОУ 37642733)
шляхом його ліквідації у добровільному порядку.
Голова ліквідаційної комісії Шиман Євген Олександрович. Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців від дня публікації оголошення.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Кулеша Володимира Івановича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Кулеш Володимир Іванович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м.
Горлівка, просп. Леніна, буд. 136, кв. 52, викликається
на 09 годину 00 хвилин 15 квітня 2016 року до суду для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовною заявою Скоркіної Анни
Олегівни до Скоркіна Михайла Євгеновича про розірвання
шлюбу. Відповідач по справі Скоркін Михайло Євгенович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, місто Горлівка, вулиця Медицинська, будинок № 46, квартира № 87, викликається на 18 квітня 2016 року на 08 годину 00 хвилин 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 позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинний повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хаустова Т.А.

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська
повідомляє, що 21 березня 2016 року суддею Марченко Н.Ю. винесено заочне рішення по цивільній справі за
позовом ТОВ «Аптека № 22» до Папікяна Мартуна Едуардовича (останнє відоме місце проживання: Луганська
область, м. Красний Луч, вул. Орджонікідзе, 30) про розірвання договору оренди нежитлового приміщення та
зобов’язання вчинити певні дії, яким позовні вимоги задоволено частково та розірвано договір оренди нежитлового приміщення, укладений 26 листопада 2013 року.
Повідомляємо відповідача, що вказане заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за
письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Н.Ю. Марченко

Суддя Носовська Л.О.
Деснянський районний суд м. Києва викликає
як відповідача Шалова Олександра Валерійовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Київ,
вул. Мілютенка, 12, кв. 12, в судове засідання, яке
призначене на 23.05.2016 року о 12 год. 00 хв., для
розгляду справи за позовом Петрик К.О. до Шалова
О.В., третя особа: відділ Паспортної реєстраційної та
міграційної роботи Деснянського РУ ГУ МВС України
в м. Києві, про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням, та зняття
з реєстрації. Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.
Суддя Грегуль О.В.
Ізюмський міськрайонний суд Харківської області (адреса: Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52, суддя Вергун І.В.) викликає Гутник Любов
Олександрівну, 1940 року народження, яка мешкає:
м. Харків, пр. Перемоги, 54 Б, кв. 127, як третю особу на судове засідання, призначене на 21 квітня 2016
року о 14.00 годині по справі за позовом Федотової Віри Павлівни до Капитолівської сільської ради
Ізюмського району, третя особа: Гутник Любов Олександрівна про визнання права власності на житловий будинок в порядку спадкування.
У разі неявки третьої особи до суду дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя І.В. Вергун

нок 2, офіс 6 (код ЄДРПОУ 20358175).
Умови проведення конкурсу: відповідно до вимог ст. 49 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом», до участі в конкурсі допускаються фізичні або юридичні особи, що мають ліцензію на проведення торгів;
достатній, але не менш як п’ять років, досвід проведення аукціонів. Для участі в конкурсі претендент подає ліквідатору Шиману Є.О. такі документи: заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів (місцезнаходження, телефон, телефакс, електронна пошта, інші засоби зв’язку) форми власності та статусу підприємства (організації), складу керівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників, спеціалізації претендента, який виявив бажання брати участь у
конкурсі, а також найменшу суму винагороди; копії установчого документа (статуту або засновницького договору), свідоцтва
про державну реєстрацію, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчені підписом керівника та печаткою учасника конкурсу; копію договору про організацію продажу майна; копію балансу та звіту про фінансові результати за попередній рік, засвідчені підписом та печаткою керівника; документ, що підтверджує наявність мережі філій по Україні, копія положення про філію (місцезнаходження, телефони, ПІБ директора); інформацію про наявність власного видання загальнодержавного розповсюдження. Організатором аукціону не може бути зацікавлена особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.
Конкурсні пропозиції приймаються протягом десяти днів з дня розміщення оголошення в газеті «Урядовий кур’єр».
Пропозиції мають бути направлені на адресу для поштової кореспонденції: 03039, м. Київ, проспект Валерія
Лобановського, 119 х, оф. 45. Тел. для довідок: (097) 363-25-93. Замовник аукціону ліквідатор ПП «Фірма «Фармацея»
Шиман Є.О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької обКраматорський міський суд Донецької області
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ма- ласті (суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання,
яковського, 21) розглядає цивільну справу за по- яке відбудеться 25 квітня 2016 року за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, як відзовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Погосяна повідачів по справі за позовом Публічного акціонерного
Артура Анатолійовича про стягнення заборгованос- товариства Комерційний банк «Приват Банк» про стягті за кредитним договором. На судове засідання по нення заборгованості:
— Фірсову Світлану Валеріївну, м. Макіївка, вул. Тоданій справі, яке призначено на 20 квітня 2016 року
о 13.00 годині (каб. № 26), викликається відповідач карна, 6, о 10.30 год.
— Петріщева Володимира Івановича, м. Макіївка,
Погосян Артур Анатолійович, 04.10.1981 року на- вул.
Б. Хмельницького, 39/61, о 10.00 год.
родження, уродженець: м. Кіровобад Азербайджан,
— Чубаєва Олександра Олександровича, м. Дебальостаннє місце реєстрації: Донецька область, м. Ма- цеве, вул. Курчатова, 82/27, о 09.30 год.
— Попову Ольгу Іванівну, м. Макіївка, вул. Черепанокіївка, вул. Смірнова, б. 5. Відповідачу пропонується
надати до вищевказаної дати письмові заперечення вих, буд. 173/8, кв. 10, о 09.00 год.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та посилання на докази, якими він об- щодо
позову та докази на їх підтвердження.
ґрунтовує. У випадку неприбуття, відповідач повинен
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа,
повідомити суд про причини неявки, інакше справа згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за їхньої відсутності.
буде розглянута у його відсутність.
Суддя О. О. Наумик
Суддя Лутай A. M.
Жашківський районний суд Черкаської області викликає в судове засідання як відповідача Моспана Валерія Олександровича, місце реєстрації: вул. Перемоги, 12, кв. 13, м. Жашків, Черкаська область, 19200, по цивільній справі за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до Моспана Валерія Олександровича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.
Засідання відбудеться 22.04.2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 19200, вул. Чапаєва, 8, м. Жашків,
Черкаська область.
У разі неявки Моспана Валерія Олександровича на судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя В. Ф. Скрипник
Тлумацький районний суд Івано-Франківської області
Червонозаводський райсуд м. Харкова викликає
в судове засідання як відповідача Кошлачьова
Гвоздика С.В. як відповідача по справі за позовом Іс- викликає
Олега Костянтиновича, 08.09.1988 р.н., зареєстрованомаілова І.Ш.о. про визнання особи такою, яка втра- го по вул. Шкільна, 94, с. Жоравка, Яготинський район,
Київська область, остання відома адреса проживання:
тила право користування житловим приміщенням. вул. Ленкавського, 9, м. Івано-Франківськ, по справі
Судове засідання відбудеться 15.04.2016 р. о 10.30 № 353/14/16-ц за позовом Карпів М.І. до Кошлачьова
O.К. про розірвання шлюбу.
у приміщенні Червонозаводського райсуду м. ХаркоСудове засідання відбудеться в приміщенні Тлува за адресою: м. Харків, м-н Руднєва, 36, 3-й під’їзд, мацького районного суду Івано-Франківської області
за адресою: Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул.
каб. №31, під головуванням судді Журавель В.А. У Винниченка, 14 «а» 15 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв.
Неявка в судове засідання без поважних причин або
разі неявки справу буде розглянуто без відповідача
неповідомлення про причини неявки не є перешкодою
на підставі наданих доказів.
для розгляду справи.
Суддя У. Ю. Луковкіна
Суддя В.А. Журавель
Оріхівський районний суд Запорізької обласВтрачені:
Свідоцтво Представництва «Острієн Ерлайнз»
ті викликає Барановського Сергія Васильовича,
08.07.1976 року народження, у судове засідання по у м. Донецьк, видане Міністерством економіки Укракримінальному провадженню № 1-кп/323/57/16 за їни, реєстраційний номер №ПІ-3637 від 02.02.2006
обвинуваченням Барановського Сергія Васильовича року,
Свідоцтво Представництва «Острієн Ерлайнз»
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 2
у м. Харків, видане Міністерством економіки України,
ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 263-1; ч. 2 ст. 28, ст. 113; ч. реєстраційний номер №ПІ-2110 від 11.05.1998 року,
2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ст. 113 КК України, яке відбудетьСвідоцтво Представництва «Острієн Ерлайнз»
ся 26 квітня 2016 року о 14.00 год. у приміщенні суду у м. Дніпропетровськ, видане Міністерством зовнішза адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Пер- ніх економічних зв’язків і торгівлі України, реєстраційний номер №ПІ-1847 від 02.09.1997 року,
шотравнева, 23, каб. № 12.
Суддя Плечищева О. В.
вважати недійсними.
Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
Криничанський районний суд повідомляє, що в
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля- провадженні суду знаходиться цивільна справа за
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до позовом Публічного акціонерного товариства комерПрилипи Володимира Івановича про стягнення забор- ційний банк «Приватбанк» до Буц Станіслава Микогованості. Відповідач у справі Прилипа Володимир Іва- лайовича, 07 січня 1969 року народження, про стягнович, останнє відоме місце проживання: Донецька об- нення заборгованості за кредитним договором.
ласть, м. Горлівка, вул. Герцена, буд. 18, кв. 26, виклиРозгляд справи відбудеться 15 квітня 2016 року о
кається на 09 годину 30 хвилин 15 квітня 2016 року до
10
годині в залі суду Криничанського районного сусуду для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення ду за адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові- Криничанського району Дніпропетровської області.
дач повинен повідомити суд про причини неявки, інак- В разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності.
ше справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Носовська Л.О.
Голова суду Лісняк В.В.
У Подільському районному суді м. Києва (04071,
У Подільському районному суді м. Києва (04071,
м. Київ, вул. Хорива, 21) 06 червня 2016 року о 12 м. Київ, вул. Хорива, 21) 06 червня 2016 року о 10
год. 30 хв. під головуванням судді Богінкевич С.М. год. 30 хв. під головуванням судді Богінкевич С.М.
буде розглядатись цивільна справа за позовом Пу- буде розглядатись цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до блічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до
Матвеєвої Олени Кимівни про стягнення заборгова- Демиденко Ірини Володимирівни про стягнення заності.
боргованості.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у суЯвка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання обов’язкова.
дове засідання обов’язкова.
Суддя Богінкевич С.М.
Суддя Богінкевич С.М.
Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
Токмацький районний суд Запорізької області пом. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов- вторно викликає у судове засідання на 09.00 годину
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ «Пор 20 квітня 2016 року до Токмацького районного суду
ше Мобіліті» до Остроушка Юрія Володимировича, Остроушко Ганни Миколаївни про стягнення боргу. Відпо- (Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська
відачі по справі Остроушко Юрій Володимирович, Ост- (Леніна), 28, каб. № 10) Мартинюка Романа Миколароушко Ганна Миколаївна (зареєстровані за адресою: йовича, 19.03.1981 р.н., який проживає за адресою:
83492, Донецька обл., м. Моспине, вул. Дзержинського, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.
34), викликаються на 22 квітня 2016 року о 09-00 год. до 44/1, к. 529, як відповідача у цивільній справі за посуду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.
зовом Мартинюк Ольги Михайлівни до Мартинюка
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відпові- Романа Миколайовича про розірвання шлюбу. В радачі повинні повідомити суд про причини неявки, інак- зі неявки в судове засідання справа буде розглянуше справа буде розглянута за їх відсутності.
та в його відсутність за наявними в справі доказами.
Суддя Нємиш Н.В.
Суддя Ушатий І.Г.

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

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 КВІТНЯ

СПОРТИВНИЙ «ОСКАР». Днями кращі українські спортсмени
одягнули вечірні сукні і смокінги та пройшли червоною доріжкою.
На Х Всеукраїнській церемонії «Герої спортивного року», нагородили
найкращих спортсменів, які своїми перемогами прославляли Україну
торік. Сенсацією року став чемпіон світу з сучасного п’ятиборства Павло Тимощенко, найкращою збірною визнали чоловічу збірну України
з фехтування на шпагах. Переможці в номінаціях «Найкращий спор-

тсмен» (Жан Беленюк), «Найкраща спортсменка» (Валентина Семеренко) та «Найкращий тренер» (Геннадій Сартинський) отримали від
НОК України грошові премії у розмірі 50000 гривень.
А провідні спортсмени країни — призер Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики Ігор Радівілов, чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк та чемпіон світу зі спортивної гімнастики Олег
Верняєв отримали ключі від нових квартир у Києві.

Замість золотої інтриги — бронзова

Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+7 +12
+6 +11
+4 +9
+4 +9
+4 +9
+6 +11
+6 +11
+4 +9
+7 +12

День
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+16 +21
+14 +19
+15 +20
+15 +20
+14 +19
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+15 +20

Oбласть
Нiч
Черкаська
+7 +12
Кіровоградська +7 +12
Полтавська
+7 +12
Дніпропетровська +7 +12
Одеська
+8 +13
Миколаївська
+7 +12
Херсонська
+7 +12
Запорізька
+7 +12
Харківська
+7 +12
Донецька
+7 +12
Луганська
+7 +12
Крим
+7 +12
Київ
+10 +12

День
+15 +20
+18 +23
+18 +23
+18 +23
+18 +23
+18 +23
+18 +23
+17 +22
+15 +20
+15 +20
+15 +20
+18 +23
+17 +19

Укргiдрометцентр
цьому команда Мірчі Луческу
двічі програвала під час зустрічі,
а третій м’яч пропустила в доданий час.
«Звісно, я не задоволений результатом, не задоволений тим,
як провели останні хвилини, —
зазначив головний тренер
«Шахтаря» на післяматчевій
прес-конференції. — Потрібно
було спокійно контролювати
м’яч і гру. Замість цього метушилися — не очікував такого від команди. Досвідчені гравці розслабляються в кінці, і ми маємо
голи у свої ворота. Отримали результат, який відсунув нас далі
від титулу чемпіона України», —
бідкався наставник донецької
команди, якому вже з наступного сезону пророкують працевлаштування в іншому клубі. Фахівця хоче запросити і збірна Румунії, та навряд чи зможе платити гонорари, до яких той звик. А
от центральний матч туру «Зо-

ТАБЛО «УК»
Прем’єр-ліга-2015/2016 з футболу
21-й тур
Олімпік — Ворскла — 1:1
Чорноморець — Говерла — 1:0
Карпати — Олександрія — 2:2
Сталь — Шахтар — 3:3
Динамо — Волинь — 3:0
Зоря — Дніпро — 1:2
Турнірне становище лідерів:
1. Динамо — 58;
2. Шахтар — 53;
3. Зоря — 41;
4. Дніпро — 40;
5. Ворскла — 33;
6. ФК «Олександрія» — 28;
7. Карпати — 23…

РЕКЛАМА

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Минулими
вихідними на футбольних полях
країни відбулися матчі 21-го туру
чемпіонату України серед команд
Прем’єр-ліги. «Дніпро» врешті
зміг перервати семиматчеву серію без перемог проти «Зорі», а
«Шахтар» втратив два очки під
час зустрічі зі «Сталлю», подарувавши «Динамо» шанс наблизитися до чергового чемпіонства.
А ще у звітному турі автоматично
нарахували три очки «Металістові» за матч із запорізьким «Металургом», який не відбувся через
зняття з чемпіонату запорізької
команди. Утім, харків’ян це навряд чи втішить. Команда Олександра Севідова нині вище зони
вильоту, та наступного сезону
може просто не заявитися через
фінансові труднощі. За словами
президента української Прем’єр-

ліги Володимира Генінсона, «Металіст», який і дотепер один із
найпроблемніших клубів чемпіонату, має понад 25 мільйонів доларів боргу.
«Зараз наше головне завдання — не повторити шляху запорізького «Металурга». Працюємо для того, аби хоч якийсь футбол у Харкові залишився», — заявляв головний тренер команди
після розгромної поразки від
«Шахтаря» в попередньому турі.
Та якщо той матч наставник
«гірників» Мірча Луческу розглядав як тренувальний перед поєдинком Ліги Європи з португальською «Брагою», то гру зі
«Сталлю» жодним чином не назвеш легкою. Виснажений «Шахтар» знову втратив очки в Дніпропетровську. Після поразки від
«Дніпра» цього разу «гірники»
не зуміли переграти на «Метеорі» підопічних голландського фахівця Еріка ван дер Мера. При

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

Головний редактор — Сергiй БРAГA
Перший заступник
головного редактора
Леонiд СAМСOНЕНКO
Заступники головного редактора:
Павло БЕБа, Лариса УСЕНКО

ря» — «Дніпро» повністю виправдав сподівання. Принциповий поєдинок суперників, які
конкурують за «бронзу», видався таким, як і очікувалося: цікавим, бойовим, емоційним.
У першому таймі підопічні
Юрія Вернидуба були переконливішими в атаках, навіть попри
прикру травму Петряка, який в
єдиноборстві з Федецьким зламав ребро. Але забиті м’ячі вболівальники побачили лише після
перерви. На 63-й хвилині Гордієнко після передачі Любеновіча
не залишив шансів Лаштувці.
За 12 хвилин «Дніпро» відігрався зусиллями Шахова, а насамкінець невдала спроба Сівакова
перервати фланговий простріл
Піко ознаменувалася автоголом.
Тож тепер команду Мирона Маркевича відділяє від третього місця лише одне очко. Водночас і
«Зоря», і «Дніпро» мають комфортний відрив від п’ятої позиції,
а тому, певне, розіграють третє
місце між собою. Шкода лише,
що на єврокубкову перспективу
дніпрян це не вплине, адже команда пропустить наступний сезон на міжнародній арені через
дискваліфікацію.

Юні донеччани
побувають у Литві
Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
ІНІЦІАТИВА. У Краматорську на Донеччині побувала спільна делегація Центру дітей і молоді Литовської республіки та Українського
державного центру позашкільної освіти і науки, представники якої
презентували тут проект «На шляху до змін». Головна мета цієї ініціативи — посприяти якості тутешнього освітянського процесу і ближче
ознайомити юних донеччан із європейськими цінностями та тим, як
вони досягаються і реалізуються. Участь у проекті, чітко орієнтованому на допомогу жителям Донбасу, постраждалим від гібридної війни,
можуть взяти 60 школярів і 50 педагогів Донеччини. Зокрема передбачено, що три групи активної молоді краю побувають у Литві: програма візиту складатиметься з молодіжних тренінгів та майстер-класів, зустрічей з місцевими організаціями ровесників, участі у пізнавальних заняттях. За словами директора Центру дітей і молоді Литви
Валдаса Янкаускаса, дуже важливо, щоб до проекту потрапили ті юні
донеччани, чиї батьки не можуть собі дозволити закордонні поїздки
власним коштом. А таких, на жаль, тут більшість.
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Петухова С. С. про стягнення
заборгованості.
Відповідач у справі — Петухов Станіслав Сергійович, проживає за адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, буд. 50, кв. 1, викликається в судове засідання, призначене на 10 год. 00 хв. 13.04.2016 р.,
до суду, каб. №213, для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та відповідні докази. У випадку
неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться за його відсутності.
Суддя Чопик О. П.
Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (м. Бахмут, вул. Миру,
5) викликає як відповідача Ярошенка Сергія Владиславовича, 06.03.1967
р.н., за позовом Ярошенко В.О. про розірвання шлюбу на 19.04.2016 р. о
10.50 год. У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності відповідача.
Суддя О. П. Харченко

Втрачений військовий квиток
на ім'я Драчука Дмитра Володимировича,
серія МО 334660,
вважати недійсним.
Втрачений судновий білет
на судно рег. номер 3-934900, ДНІ – 1298К,
виданий на ім’я Шуйський Сергій Віталійович 18.08.2009 р.,
вважати недійсним.
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