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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 22 лютого 2017 року
USD 2702.5299   EUR 2869.0057      RUB 4.6518     /    AU 334384.02      AG 4859.15      PT 272955.52     PD 214310.62

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

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку
сільськогосподарських товаровиробників 
та стимулювання виробництва сільськогосподарської
продукції у 2017 році»

ЦИФРА ДНЯ

Брехня й цинізм —зброя
кремлівських ляльководів 

ГЕОПОЛІТИКА. Визнання фейкових документів таких самих
фейкових псевдореспублік на українському Донбасі, як це дня-
ми вчинила РФ, потребує посилення санкцій. «Спостерігаємо
постійні порушення мінських угод. Бачимо не лише порушення
режиму припинення вогню, а й абсолютно цинічне рішення що-
до визнання фейкових документів фейкових республік, — за-
явив Президент Петро Порошенко під час зустрічі з Комісаром
ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління у кризових
ситуаціях Христосом Стиліанідісом. — З точки зору міжнарод-
ного права це вже елемент визнання цих незаконних форму-
вань і де-факто відмова від мінського процесу. Оскільки ці
кроки несумісні з імплементацією мінських домовленостей.
Вважаємо це надзвичайно тривожним явищем, і воно потребує
рішучих дій аж до посилення санкцій». Єврокомісар Стиліанідіс,
який повернувся з прифронтового Майорська, підкреслив, що
ЄС і надалі повністю підтримує Україну і докладає значних дип-
ломатичних зусиль для повного виконання РФ мінських угод.

ЦИТАТА ДНЯ

Майк Пенс: «США
продовжуватимуть роль

лідера в поглибленні
присутності НАТО. 

І поки Росія перемальовує
міжнародні кордони
силою, ми молимося 

за мир в Україні».
Віце-президент США про те, що за океаном і надалі
вважатимуть Росію відповідальною за дестабілізацію
на Донбасі
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ЕНЕРГОТАРИФИ

Бізнес вважає, що багаторазове
збільшення вартості
нестандартного підключення 
до електромереж призведе 
до згортання багатьох проектів 

Хроніка «пікіруючого
зомбувальника» 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ. Історія падіння, або 
Як брехлива антиукраїнська пропаганда небезпечна 
для здоров’я й життя тих, хто на неї працює

6,6%
становило торік, порівняно з 2015 роком,

скорочення кількості абонентів
мобільного зв’язку в Україні

«Ми й цю кризу витримаємо!»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Виходом зі скрутної ситуації Прем’єр вважає ухвалення закону
про ринок електроенергії

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Ставлення до вугільної бло-
кади Прем’єр-міністр Воло-

димир Гройсман означив
одразу. Він запевнив більше не

міністрів, а українців, що си-
туацію за будь-яких обставин
контролюватимуть, а уряд до-
кладе зусиль, аби сповна забез-
печити можливості розвитку
промислових підприємств. «Ми
й цю кризу витримаємо. Ми

знайдемо правильні рішення й
методи. 45-мільйонна країна не
страждатиме через чиїсь заба-
ганки. Якщо справжні патріоти
бажають Україні добра, вони
мають зрозуміти, що слід роби-
ти в перспективі. Розпочинати

блокаду в середині опалюваль-
ного сезону нечесно передовсім
стосовно громадян», — наголо-
сив він. Глава уряду поклада-
ється на Верховну Раду,
зокрема на ухвалення парла-
ментаріями в другому читанні

проекту закону «Про ринок
електричної енергії України».
Цей документ має до-
помогти вибудувати
публічний європей-
ський ринок електро -
енергії. 2
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Оголошення орендодавця - Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
про намір передати в оренду державне майно, щодо яких надійшли заяви

№
п/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач
(назва, юридична 
адреса, телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Найменування 
та  місцезна-

ходження
об’єкта оренди

Реєстро-
вий номер 

майна

Загаль-
на площа, 

кв.м.

Вартість май-
на за неза-

лежною оцін-
кою, грн

Максималь-
но можливий 
строк оренди

Мета  
викорис-

тання
Інші умови

1
Національна 

академія  
наук України

Інститут хімії  
поверхні  

ім. О. О. Чуй-
ка НАН Украї-

ни м. Київ-03164, 
вул. Генерала  
Наумова, 17

тел. 422-96-89

Частина  
приміщення 
виробничого 
корпусу № 4

10306947 400,00 1980,21
01.03.2017 р.  

по  
31.12.2019 р.

Вироб- 
ництво

1. Відшкодування  
витрат на утримання 
орендованого  
приміщення.
2. Відшкодування  
витрат на оголошення 
у місцевій пресі.

2

Частина   
приміщення 

лабораторного 
корпусу № 1

10306946 12,65 7177,87 -«- Офіс -«-

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення 
за адресою: Україна, м. Київ – 03164, вул. Генерала Наумова, 17, E:mail iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел:422-96-89.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди. 

Повістка про виклик
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької 

області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) зна-
ходиться кримінальне провадження № 22016050000000205 (но-
мер справи 1-кп/243/157/2017) за обвинуваченням Поліщука Ан-
дрія Валерійовича, у вчиненні кримінального правопорушення 
передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької облас-
ті Кузнецов Р. В. викликає обвинуваченого Поліщука Андрія Ва-
лерійовича, який зареєстрований за адресою: Донецька область,  
м. Макіївка, вул. Зелена, будинок № 51, квартира № 184, у підго-
товче судове заслання, яке відбудеться 03 березня 2017 року о 
14 годині 00 хвилин, у залі судового засідання № 03.

Якщо обвинувачений до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судо-
ве засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату но-
вого засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також мас право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя Р. В. Кузнецов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Кляночкіна Олександра Володимировича, 16.08.1969 ро-

ку народження, уродженця м. Артемівськ (нині Бахмут), До-
нецької області, громадянина України, який проживає за 
адресою: вул. Артема, 80, м. Донецьк, зареєстрований за 
адресою: вул. Генерала Толбухіна, б. 83, кв. 30, м. Бахмут, 
Донецька область на підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК 
України, Вам необхідно з’явитися 25.02.2017 у період часу з 
09.00 до 18.00 до кабінету № 509 слідчого управління про-
куратури Донецької області до слідчого в особливо важли-
вих справах Надежденка С. В. за адресою: вул. Університет-
ська, 6, м. Маріуполь, Донецька область для отримання по-
відомлення про підозру, проведення слідчих дій, ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження та отри-
мання обвинувального акта у кримінальному провадженні, 
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 42016050000000859 від 23.08.2016 за ч. 1 ст. 258-3 КК 
України.

Апеляційний суд Кіровоградської області викликає як відповідача Бородулі-
на Дмитра Олексійовича, 27 вересня 1983 року народження, останнє відоме міс-
це проживання якого: Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Ворошилова, 
6, кв. 22, в судове засідання, котре відбудеться 01 березня 2017 року о 12 го-
дині 00 хвилин в приміщенні Апеляційного суду Кіровоградської області (суддя- 
доповідач Карпенко О.Л.) по цивільній справі № 404/4115-16-ц (провадження  
№ 22-ц/781/253/17) за позовом Здітовецької Ірини Василівни до Бородуліна Дми-
тра Олексійовича про стягнення аліментів та додаткових витрат на утримання ди-
тини.

З опублікуванням оголошення про виклик Бородулін Д. О. вважається повідо-
мленим належним чином про дату, час і місце розгляду справи і у випадку неявки 
в судове засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Адреса Апеляційного суду Кіровоградської області: м. Кропивницький, вул. 
Верхня Пермська, 2.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК 
України викликає Валуя Андрія Вікторовича, 13 грудня 1990 року народження, 
уродженця села Гай Сосницького району Чернігівської області, останнє відоме 
місце реєстрації: Сумська область, м. Кролевець, вул. 8 Березня, 34 як відповідача 
по справі № 579/193/17-ц, пров. 2/579/137/17 за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Валуя Андрія Вікторовича про 
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 12 квітня 2017 року о 14 годині 30 хвилин у 
приміщенні Кролевецького районного суду Сумської області за адресою: м. Кро-
левець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Валую А.В. подати письмові пояснення та всі наявні докази по 
справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення вважаєть-
ся належним повідомленням і справа буде розглянута за відсутності Валуя А. В.

Суддя О. В. Моргун

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОЇ  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваній Варвашені Тетяні Миколаївні, 14.04.1971 р.н., яка про-
живає за адресою: Донецька область, м. Торез, м-н 3, буд. 10, кв. 61, 
на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’явитися 
27 лютого 2017 року о 09 год. 00 хв. до каб. 307 СВ УСБ України в До-
нецькій області, до слідчого Тимка B.C., за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отримання повідомлення 
про підозру, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, 
отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів при здійсненні 
спеціального досудового розслідування у кримінальному проваджен-
ні № 22016050000000185 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття 
на виклик або ухилення від явки на виклик настають наслідки, передба-
чені ст. 139 КПК України.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області викликає Дерев’янка 
Дмитра Володимировича на розгляд цивільної справи № 629/48/17 за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Дерев’янка Дмитра Володимировича про стяг-
нення заборгованості, який відбудеться 23 лютого 2017 року о 09:30 годині 
в приміщенні Лозівського міськрайонного суду Харківської області за адре-
сою: м. Лозова Харківської області, вул. Ярослава Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідо-
мленим про час і місце розгляду справи і у випадку неявки розгляд справи 
може бути проведений за його відсутності.

Суддя О. Г. Попов

Деснянський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Шепелева 
Олександра Олександровича, 04.07.1970 р. н., зареєстрованого в м. Донецьк, 
проспект Комсомольський, 17, кв. 37, проживаючого в м. Київ, вул. Панфі-
ловців, 27, в підготовче судове засідання за обвинувальним актом у кримі-
нальному провадженні № 42014100000000771 за ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 369, ч. 2 
ст. 393 КК України на 15.00 годину 6 березня 2017 року в приміщенні суду на 
пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 7, під головуванням судді Бабай-
лової Л. М. Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт, або 
інший документ, що посвідчує особу. У разі неявки обвинуваченого в суд да-
не оголошення вважається належним повідомленням і розгляд справи мож-
ливий за процедурою спеціального судового провадження.

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області  
(Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Першотравнева, 30/а) у ци-
вільній справі №398/2082/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Ліпа-
това Максима Олексійовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором як відповідач на 10 березня 2017 року о 08 годині 50 хвилин у кабі-
нет №2 (суддя Голосеніна Т. В.) викликається Ліпатов Максим Олексійович.

Остання відома адреса відповідача: м. Олександрія Кіровоградської об-
ласті, вул. Садова, буд. 31, кв. 905.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглядатися за 
його відсутності.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповіда-
ча Совенка Олександра Івановича, останнє відоме місце про-
живання: м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 50, корп. 2, кв. 916, 
у судове засідання, що призначено на 23 лютого 2017 року 
на 14 годину 00 хвилин у цивільній справі № 362/6046/16-ц, 
провадження по справі 2/752/4436/16 за позовом Ромашко 
Василя Миколайовича до Совенка Олександра Івановича про 
стягнення боргу за договором позики.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 3-а, кабінет № 6.
Суддя А. В. Шумко

Тульчинський районний суд Вінницької області викли-
кає Острижнюка Євгенія Юрійовича, останнє відоме міс-
це проживання, за адресою: вул. Кірова, 3/22, м. Туль-
чин, Вінницька область як відповідача по цивільній справі  
№ 148/2342/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ост-
рижнюка Євгенія Юрійовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 27.02.2017 р. о 
13.00 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин, Ві-
нницька область.

В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто за 
його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Саламаха

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської 
області сповіщає, що 13 березня 2017 року о 15.30 в при-
міщенні Новомосковського міськрайонного суду Дніпропе-
тровської області (м. Новомосковськ, пров. Козацький, 8) 
під головуванням судді Городецького Д. І. відбудеться роз-
гляд цивільної справи № 183/6778/16 за позовом Публічного 
акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» 
до Філатової Ольги Борисівни про стягнення заборгованості.

Як відповідач судом викликається Філатова Ольга Бори-
сівна місце проживання якої суду не відомо.

Втрачене свідоцтво  
про реєстрацію  

ПРЕДСТАВНИЦТВА  
«ТОВ «Русско-германское  
совместное предприятие  
«АВТОБАН», РОСІЙСЬКА  

ФЕДЕРАЦІЯ, реєстраційний  
№ ПІ-4032, видане в місті  

Київ, 28 листопада 2007 року, 
вважати недійсним.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА 

від 28 грудня 2016 р. № 1064 
Київ

Питання виконання Угоди про фінансування 
програми «Продовження підтримки реалізації 

Енергетичної стратегії України»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Покласти на Міністерство енергетики та вугільної промисловості повнова-

ження щодо виконання завдань, визначених Угодою про фінансування програ-
ми «Продовження підтримки реалізації Енергетичної стратегії України».

2. Відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України пе-
редати бюджетні призначення, передбачені у 2016 році Міністерству фінан-
сів у спеціальному фонді державного бюджету (видатки розвитку) за програ-
мою 3511650 «Реалізація програм допомоги Європейського Союзу», у сумі  
150 000 тис. гривень, які отримані від Європейського Союзу як перший фіксо-
ваний транш в рамках Угоди про фінансування програми «Продовження під-
тримки реалізації Енергетичної стратегії України», Міністерству енергетики та 
вугільної промисловості для здійснення заходів щодо розвитку галузі енерге-
тики.

Передачу бюджетних призначень здійснити в межах коштів, які надійшли від 
Європейського Союзу до спеціального фонду державного бюджету.

3. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики, що дода-
ється.

4. Забезпечити:
1) Міністерству енергетики та вугільної промисловості — погодження пере-

дачі бюджетних призначень, передбаченої пунктом 2 цієї постанови, з Коміте-
том Верховної Ради України з питань бюджету;

2) після зазначеного погодження:
Міністерству фінансів — визначення бюджетної програми та внесення від-

повідних змін до розпису державного бюджету;
Державній казначейській службі — перерахування Міністерству енергети-

ки та вугільної промисловості коштів відповідно до переданих бюджетних при-
значень;

Міністерству енергетики та вугільної промисловості — використання зазна-
чених бюджетних коштів відповідно до Порядку, затвердженого цією постано-
вою.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України  
від 28 грудня 2016 р. № 1064

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті  
для здійснення заходів щодо розвитку галузі енергетики

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 
спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511650 «Реалізація 
програм допомоги Європейського Союзу» та отриманих від Європейського Со-
юзу в рамках виконання Угоди про фінансування «Продовження підтримки ре-
алізації Енергетичної стратегії України» (далі — бюджетні кошти) для здійснен-
ня заходів щодо розвитку галузі енергетики.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконав-
цем бюджетної програми є Міненерговугілля.

3. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням положень Енергетич-
ної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабіне-
ту Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 1071, і спрямовуються на заходи з:

будівництва та реконструкції енергетичних об’єктів або їх частин;

розроблення проектів нормативно-правових актів для подальшої реалізації 
положень Третього енергетичного пакету Європейського Союзу, згідно Догово-
ру про заснування Енергетичного Співтовариства;

розроблення та впровадження системи своєчасного виявлення, запобігання 
та нейтралізації кіберзагроз в паливно-енергетичному комплексі;

впровадження організаційно-технічної моделі системи кібербезпеки, опера-
тивного реагування на кібератаки та кіберінциденти в паливно-енергетичному 
комплексі;

створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи забезпечен-
ня зберігання, передачі, обігу та обробки даних в паливно-енергетичному комп-
лексі.

Для фінансування заходів не інвестиційного характеру виділяється не біль-
ше як 10 відсотків загального обсягу бюджетних коштів.

4. Одержувачами бюджетних коштів можуть бути підприємства державної 
форми власності або господарські товариства, 100 відсотків акцій яких нале-
жать державі.

Бюджетні кошти не виділяються суб’єктам господарювання, яких визнано 
банкрутами, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, про-
водиться процедура санації боржника або які перебувають у процесі ліквідації.

5. Видатки, пов’язані з фінансуванням об’єктів капітального будівництва, 
здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального 
будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 груд-
ня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Поряд-
ку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням 
бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а та-
кож кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 
1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320) та Порядку прийняття в експлу-
атацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 (Офіційний вісник України, 2011 
р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599) та за наявності проектної докумен-
тації на такі об’єкти, яка оформлена відповідно до Порядку затвердження про-
ектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 
2011 р., № 41, ст. 1674).

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійсню-
ється в установленому законом порядку.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про 
отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, 
реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, 
пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому 
законодавством порядку.

8. Одержувачі бюджетних коштів подають щокварталу до 10 числа наступ-
ного місяця головному розпорядникові інформацію про їх використання для її 
узагальнення та подання до 25 числа Мінфіну разом з пропозиціями щодо вре-
гулювання проблемних питань (за наявності);

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачан-
ням здійснюються у встановленому законодавством порядку.

10. Для зарахування коштів, що надходять від Європейського Союзу до спе-
ціального фонду державного бюджету в рамках Угоди про фінансування про-
грами «Продовження підтримки впровадження Енергетичної стратегії України», 
Мінфін доручає Національному банку здійснити продаж коштів в іноземній ва-
люті, що надійшли на рахунок Міністерства в іноземній валюті, відкритий у На-
ціональному банку, за її середнім курсом, установленим на міжбанківському 
ринку на дату, що передує дню проведення операції, та перерахувати кошти у 
національній валюті, отримані від продажу коштів в іноземній валюті, на відпо-
відний рахунок, відкритий у Казначействі для зарахування надходжень спеці-
ального фонду державного бюджету.

11. Казначейство відкриває асигнування в межах фактичних надходжень та 
відповідно до бюджетних призначень, установлених головному розпоряднику 
бюджетних коштів.

12. Основні фонди, придбані (модернізовані) за рахунок бюджетних коштів, 
в обов’язковому порядку вводяться в експлуатацію та зараховуються на баланс 
балансоутримувачем відповідного об’єкта.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 лютого 2017 р. № 82-р 
Київ

Про внесення змін до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 2 квітня 2008 р. № 557
Внести до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 квітня 

2008 р. № 557 «Про утворення Української частини Спільного комітету з питань 
реадмісії» — із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів Украї-
ни від 22 жовтня 2014 р. № 1018, такі зміни:

на часткову зміну абзацу першого затвердити новий склад Української час-
тини Спільного комітету з питань реадмісії згідно з додатком;

абзац другий викласти в такій редакції:
«Надати голові Української частини право затвердити її персональний склад 

та вносити в разі потреби до нього зміни.».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток 
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 8 лютого 2017 р. № 82-р
СКЛАД 

Української частини Спільного комітету з питань реадмісії
Голова ДМС, голова Української частини
Заступник директора департаменту консульської служби МЗС, заступник го-

лови Української частини
Представник МВС 
Представник МЗС 
Представник ДМС 
Представник Адміністрації Держприкордонслужби 
Представник Мінфіну 
Представник Мін’юсту 
Представник Мінінфраструктури

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 8 лютого 2017 р. № 85-р 
Київ

Про погодження передачі будівлі  
у м. Хмельницькому в державну власність 

з віднесенням її до сфери управління 
Державної судової адміністрації 

Погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Хмельниць-
кої обласної ради щодо передачі будівлі (літер А-3) по вул. Козацькій, 42, у  
м. Хмельницькому, що розміщена на земельній ділянці площею 0,1819 гекта-
ра (кадастровий номер 6810100000:07:005:0135), в державну власність з відне-
сенням її до сфери управління зазначеної Адміністрації.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення

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

Лопатіна Владлена Валеріївна, Гаркавлюк Вадим Пе-
трович, Луцюк Любов Трохимівна, Залюбовський Анато-
лій Францович, Мельник Наталія Юріївна, Мельник Ігор 
Петрович, Оганнісян Лідія Володимирівна, Шудляк Ната-
лія Петрівна, Зюськін Володимир Володимирович, Крук 
Галина Арсентіївна, Лісков Віталій Степанович, Ліскова 
Тетяна Олександрівна, Філоненко Руслан Петрович, Че-
хомова Марія Олександрівна, Чехомов Леонід Пилипо-
вич, Волкова Альона Леонідівна, яка діє в своїх інтере-
сах та інтересах неповнолітнього Волкова Іллі Олексан-
дровича, Сторожук Володимир Анатолійович, виклика-
ються до Хмельницького міськрайонного суду (вул. Ге-
роїв Майдану, 54, поверх 4, кабінет 412) в судове засі-
дання на 02 березня 2017 року о 14 годині 00 хвилин в 
якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на 
предмет спору, для судового розгляду цивільної справи 
за позовом Ковалець І.М., Проскурівської О.Е., Нагаєв-
ської Ж.В., Корсун В.Г., Карвацької О.А., Даць С.В., Козак 
Л. С., Березовського М.Г., Чуби Т.В., Зеленко Л.Д., Дерій 
С.Г., Петрушенко Л.А., Юркова А. Д., Олійник І.А., Лесько-
ва О.В., Віт В.Я., Сердунь Л.І., Шевчук Г.А., Степанчук І.В., 
Колесник Г.В., Михацької О.І., Дасиги В.М., Свиридихи 
Т.В., Тимуш О.В., Левицького М.М., Медведчука С.В., Ан-
друщенка П.В. до КВП ПМК-33, БТІ виконавчого комітету 
Хмельницької міської ради, Хмельницької ОДА, Держав-
ної реєстраційної служби Хмельницького МРУЮ, третіх 
осіб: Фонду державного майна регіонального відділен-
ня по Хмельницькій області, Хмельницької обласної ра-
ди, Хмельницької міської ради, МКП «Хмельницьктепло-
комуненерго», треті особи, які не заявляють самостій-
них вимог на предмет спору: Мостова Р.Є., Лопатіна В.В., 
Гаркавлюк В.П., Луцюк Л.Т., Залюбовський А.Ф., Мель-
ник Н.Ю., Мельник І.П., Оганнісян Л.В., Шудляк Н.П., 
Зюськін В.В., Крук Г.А., Лісков B.C., Ліскова Т.О., Філо-
ненко Р.П., Ярова Т.В., ТзОВ «ЖЕД ПМК 2015», Чехомо-
ва М.О., Чехомов Л.П., Волкова А. Л., яка діє в своїх інте-
ресах та інтересах неповнолітнього Волкова І.O., Цукер-
ник Т. І., Сторожук В.А., Суконнік Л.Ю., Стецюк А. І., Ру-
гер О.Б., Мартинов Ю.П., Яровий Б. Д., Василюк Н.О., Ли-
гуш М.І., Виноградова Г.С., Ярова А.А., Гаджук О.С., Філо-
ненко Г. Л., Сердунь Р.Ф., Христиченко М.В., Капляр Н. 
М., Музика Т.С., Бабій Т.М., Рабченюк К.М., Сушицький 
Л.Б., Ліщук Н.М., Грищук І.С., Грищук В.В., Мельник Л.М., 
Селідець М.В., Мороз В.В., Юрчук В.Г., Грінкевич Г. В., 
Підфігурна С. В., Воловік Н.В., Шуст І.В., Грінкевич К.О., 
Лобода Ю.М., Кляйнер В.Г., Миронюк О. О., Столярський 
С.В., ХМР в особі Служби у справах дітей про визнання 
недійсним договору купівлі-продажу гуртожитку, визна-
ння недійсним акту передачі майна державного підпри-
ємства, визнання недійсним права колективної власнос-
ті на нерухоме майно, зобов’язання скасувати його дер-
жавну реєстрацію. У випадку неявки третіх осіб судовий 
розгляд справи буде проведено за їх відсутності на під-
ставі наявних в матеріалах справи доказів. В разі немож-
ливості явки на вказану дату за вказаною адресою тре-
ті особи зобов’язані повідомити суд про причини неявки.

Суддя О. В. Козак

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Територіаль-
ну громаду міста Луганська в особі Луганської місь-
кої ради як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/17391/16-ц за позовом Кочіна Ана-
толія Олексійовича до Територіальної громади міс-
та Луганська в особі Луганської міської ради, третя 
особа УПФУ в м. Сєвєродонецьку про визнання пра-
ва власності в порядку спадкування, що відбудеть-
ся 09 березня 2017 року о 10-00 год. У разі неявки 
на вказане судове засідання, суд розглядатиме спра-
ву без Вашої участі  на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74 
ЦПК України викликає відповідача Галушко Миколу Леонідо-
вича, 24 серпня 1980 року народження, останнє відоме за-
реєстроване місце проживання: м. Суми, вул. Нестерова, 21, 
кв. 4, по цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства АБ «Укргазбанк» в особі Сумської обласної 
дирекції АБ «Укргазбанк» до Галушко Миколи Леонідовича 
про стягнення заборгованості, в судове засідання на 03 бе-
резня 2017 року на 14-00 годину за адресою: м. Суми, вул. 
Академічна, 13, кабінет № 506, головуючий по справі суд-
дя Кривцова Г.В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати по-
яснення або заперечення на позов та докази на їх підтвер-
дження. У разі неявки відповідача справа буде розглядатися 
у його відсутність в заочному порядку.

Вишгородський районний суд Київської облас-
ті повідомляє, що в провадженні суду розглядаєть-
ся цивільна справа №363/4836/16-ц за позовом Пу-
блічного акціонерного товариства комерційний банк 
«ПриватБанк» до Шкарбанової Надії Валеріївни  про 
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28 березня 2017 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин, за адресою: Київська об-
ласть, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7 кабінет № 17.

У разі неявки відповідача Шкарбанової Н.В. без 
поважних причин справа буде розглянута за її від-
сутності.

Суддя М.Б. Баличева

Сєвєродонецький міський суд Луганської облас-
ті викликає як відповідача Насонова Анатолія Вале-
рійовича (Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), 
вул. Лобачевського, 5/40) у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи №428/11564/16-ц за позовом 
Насонової Вікторії Валеріївни до Насонова Анатолія 
Валерійовича про стягнення аліментів на утриман-
ня неповнолітньої дитини, яке відбудеться 27 лютого 
2017 року о 08 годині 50 хвилин у приміщенні суду за 
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. 
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове 
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі 
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання Брицина Андрія Сергі-
йовича, 4 травня 1993 року народження, м. Сверд-
ловськ, як відповідача у справі за позовом Брици-
ної Марії Михайлівни про розірвання шлюбу, в судо-
ве засідання на 27 лютого 2017 року о 13.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду 
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. 
Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є.О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідачку по справі за 
позовом AT «Укрексімбанк» про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 27.02.2017 року о 08.00 год.: 
Тиханову Євгенію Борисівну, останнє відоме зареє-
строване місце проживання (перебування): Луган-
ська обл., Станично-Луганський р-н, с. Лобачево.

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

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідача по справі за 
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборго-
ваності, яке відбудеться 27.02.2017 року о 08.00 год.: 
Утєшова Сергія Вікторовича, 24.11.1974 р.н., останнє 
відоме зареєстроване місце проживання (перебуван-
ня): Луганська обл., смт Петрівка.

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

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання зацікавлену особу по 
справі за дорученням світового судді судової дільни-
ці Калтанського районного суду Кемеровської облас-
ті про вручення судових документів, яке відбудеться 
28.02.2017 року о 10.00 год.: Тіхонова Максима Сер-
гійовича, останнє відоме зареєстроване місце про-
живання (перебування): Луганська обл., м. Ровень-
ки-7, вул. Гагаріна, буд. 5, кв. 5.

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

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідачку по справі за 
позовом Іорганського Петра Миколайовича про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 28.02.2017 року 
о 08.00 год.: Іорганську Галину Юріївну, 09.05.1971 
р.н., останнє відоме зареєстроване місце проживан-
ня (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання обвинувачену в кримі-
нальному провадженні № 120014130430000240, вне-
сеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
16.07.2014 року за ч. 1 ст. 110 КК України, яке відбу-
деться 28.02.2017 року о 15.00 год.: Сергеєнкову Іри-
ну Анатоліївну, 29.03.1969 р.н., останнє відоме заре-
єстроване місце проживання (перебування): Луган-
ська обл., смт Біловодськ, вул. Леніна, 141/1, кв. 15.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, 
вул. Луганська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г.В. Булгакова

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає 
кримінальну справу № 234/12095/16-к (провадження  
№ 1-кп/234/97/17) за обвинуваченням Коровченка Арте-
ма Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 
ст. 258-3, ч. 4 ст. 187 КК України. Обвинувачений Коров-
ченко Артем Вікторович, 22.10.1985 р.н., який проживає 
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ле-
оніда Бикова, буд. 1, кв. 141, викликається на 06.03.2017 
року о 09.30 год. до суду, каб. № 23, для участі у розгля-
ді справи по суті.

Суддя Ю.В. Фоміна

АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (код ЄДРПОУ 31113488) 
повідомляє про втрату бланків полісів ОСЦПВВНТЗ 
серій: АЕ/7737700, 9413004-9413005, 9413007-
9413009, 9413011, 9751214-9751216. АК/1002093. 
АС/2581145. АІ/0784782, 0784866, 0784870 та ви-
знання їх недійсними.

Біловодський районний суд Луганської області викликає у судове за-
сідання як відповідачів по справах за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» 
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 27.02.2017 року о 08.00:

- Хомченко Костянтин Олександрович, 30.03.1972 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл.,  
м. Свердловськ;

- Хомченко Олена Вячеславівна, 05.06.1970.р.н., останнє відо-
ме зареєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл.,  
м. Свердловськ;

- Арсеньєв Володимир Васильович, 30.05.1958 р.н., останнє відоме за-
реєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровень-
ки;

- Арсеньєва Олена Миколаївна, 12.06.1967 р.н., останнє відоме зареє-
строване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;

- Босенко Микола Юрійович, 29.08.1986 р.н., останнє відоме зареє-
строване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;

- Гуденко Сергій Михайлович, 03.06.1962 р.н., останнє відоме зареє-
строване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;

- Зеніна Галина Михайлівна, 15.01.1955 р.н., останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровеньки;

- Скрипник Володимир Віталійович, 19.05.1977 р.н., останнє відоме за-
реєстроване місце проживання (перебування): Луганська обл., м. Ровень-
ки.

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

Суддя Г.В. Булгакова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Киріяк Іван Миколайович, 10.09.1974 року народження, уродженець  
м. Макіївки Донецької області, громадянин України, який проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Калініна, буд. 34, на підставі ст. 
ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 27.02.2017 р. 
у період часу з 09.00 до 14.00 години до кабінету № 509 слідчого управлін-
ня прокуратури Донецької області до слідчого в особливо важливих спра-
вах Надежденка С.В. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Уні-
верситетська, 6, для отримання повідомлення про підозру, проведення ін-
ших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесено-
му до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016050000000003 від 
06.01.2016 за ч. 1 ст. 258-3 України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як відпо-
відачів у судові засідання з розгляду цивільних справ за позовами Пу-
блічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк»  
м. Дніпро, які відбудуться у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19:

27 лютого 2017 року
о 16.30 год. Пасечника Віктора Михайловича (Луганська область,  

м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 40/62) (справа № 428/7952/16-ц);
о 16.15 год. Рябову Аллу Михайлівну (Луганська область, м. Сєвєро-

донецьк, пр. Будівельників, 7/42) (справа № 428/7958/16-ц);
о 16.00 год. Демську Катерину Леонтіївну (Луганська область, м. Сє-

вєродонецьк, пр. Енергетиків, 1/18) (справа № 428/8068/16-ц);
28 лютого 2017 року
о 16.30 год. Бондаренка Володимира Анатолійовича (Луганська об-

ласть, м. Сєвєродонецьк, с. Воєводівка, вул. Підгорна, 32) (справа  
№ 428/8065/16-ц);

о 16.15 год. Ярового Олександра Євгеновича (Луганська область,  
м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, 21/119) (справа № 428/7955/16-ц);

о 16.00 год. Швачку Олександра Васильовича (Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 46а, сек. 14, кім. 87) (справа  
№ 428/7968/16-ц).

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

Суддя І.О. Юзефович

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Бірков Іван Олегович, 02.11.1979 року народження, уродженець м. Доне-
цька, громадянин України, який зареєстрований та проживає за адресою: До-
нецька обл., м. Донецьк, вул. Краснополянська, 5, на підставі ст. ст. 133, 135, 
290, 297-5 КПК України, вам необхідно з’явитися 27.02.2017 р. у період ча-
су з 09.00 до 14.00 години до кабінету № 509 слідчого управління прокура-
тури Донецької області до слідчого в особливо важливих справах Надеж-
денка С.В. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університет-
ська, 6, для отримання повідомлення про підозру, проведення інших слідчих 
та процесуальних дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000156 від 16.02.2017 
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК 
України.

Повістка про виклик до суду, відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України
В провадженні Новопсковського районного суду Луганської області знаходить-

ся спеціальне кримінальне провадження № 22016130000000173 від 11.08.2016, 
відносно Шкуліпи Ірини Євгенівни за обвинуваченням у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Шкуліпа І.Є. зареєстрована за адресою: вул. Нова, 3/106, м. Хрустальний (Крас-
ний Луч), Луганська область.

На підставі ст.ст. 135, 297-5, 323 КПК України Шкуліпі Ірині Євгенівні необхідно 
з’явитися 28 лютого 2017 року о 10 год. 30 хв. у підготовче судове засідання, яке 
відбудеться в приміщенні Новопсковського районного суду Луганської області за 
адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду передбачені ст. 138 КПК 
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК 
України.

Суддя Д.С. Тарасов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Количеву Геннадію Миколайовичу, 10.05.1977 р.н., 
який зареєстрований за адресою: м. Донецьк, пр. Маяковського, буд. 
2А, кв. 38, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхід-
но з’явитися 27 лютого 2017 року о 09 год. 00 хв. до каб. 307 СВ УСБ 
України в Донецькій області, до слідчого Тимка B.C. за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для отриман-
ня повідомлення про підозру, ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження, отримання обвинувального акту та реєстру матеріа-
лів при здійсненні спеціального досудового розслідування у криміналь-
ному провадженні № 22016050000000186 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. 
У разі неприбуття на виклик або ухилення від явки на виклик настають 
наслідки, передбачені ст. 139 КПК України.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна 
справа № 591/6701/16-ц, провадження 2/591/717/17 за позовом ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до 
Василенка Богдана Олеговича про стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, 
викликає до суду Василенка Богдана Олеговича, останнє відоме місце про-
живання: м. Суми, вул. Д. Коротченка, буд. 33/1-1, як відповідача по справі на 
08-30 год. 03 березня 2017 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного суду  
м. Суми, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, зал 2 
(каб. № 302), 3-й поверх, головуючий суддя Шелєхова Г.В.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання, справа буде розгляну-
та в його відсутність.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ, вул. 
Маяковського, 21) 28.02.2017 р. о 15.30 год. розглядає кримінальну справу за 
обвинуваченням Грошевого Романа Володимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК Украї-
ни. Явка обвинуваченого в судове засідання є обов’язковою.

Суддя Літовка В.В.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє, що 
16 лютого 2017 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі 
№428/11843/16-ц за позовом Гвоздової Валентини Вікторівни до Чума-
ченка Олександра Сократовича про розірвання шлюбу.

Суддя І.О. Юзефович

Втрачений диплом серії Э № 967757, виданий Київським торговельно-еко-
номічним інститутом (нині Київський національний торговельно-економіч-
ний університет) 18 червня 1971 року, спеціальність  машини і апарати хар-
чових виробництв, факультет — технологічний, форма навчання  вечірня, на 
ім’я Фуксман Борис, вважати недійсним.

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідомляє, що Бу-
зіка Василь Федотович, 14.04.1966 року народження, викликається в су-
дове засідання як відповідач по цивільній справі № 474/903/16-ц, прова-
дження 2/474/13/17 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бузіки Василя 
Федотовича про стягнення кредитної заборгованості.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 09.00 год. 06.03.2017 року за 
адресою: вул. Незалежності, 103, смт Врадіївка Миколаївської області.

Суддя Ф.Г. Сокол

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає адміністративний матеріал № 219/544/17; 
3/219/236/2017 відносно Овчаренка Олексія Григоровича у вчиненні адміністративно-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Правопорушник по справі Овчаренко Олексій Григорович (останнє відоме суду 
місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Горлівка, Калінінський район, вул. 
60 років СРСР, 37/31) викликається 28 лютого 2017 року на 10 годину 00 хвилин до 
Артемівського міськрайонного суду Донецької області (м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 
301), для участі в розгляді справи по суті. У випадку неприбуття правопорушник по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його 
відсутності.                          Судде Брежнев О.А.

Шевченківський районний суд м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31-А (каб. № 303), викликає на 24.03.2017 року на 13 год. 00 
хв. як відповідачів Водолазко Віктора Івановича, Водолазко Катерину 
Вікторівну, Водолазко Євгенія Володимировича, Водолазко Олену Ві-
кторівну по справі за позовом Водолазко Н.В., Водолазко В.В. до Водо-
лазко В.І., Водолазко О.В., Водолазко К.В., Водолазко Є.В. про визнання 
осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням.

Відповідачі викликаються у судове засідання, у разі неявки відповіда-
чів справа розглядатиметься за їх відсутності.

Суддя В.О. Волошин

Втрачені документи про право влас-
ності на судно Tracker Targa 185 та 
судновий патент
вважати недійсними.
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Тоцька Майя Миколаївна викликається в судо-
ве засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідачка по цивільній спра-
ві №324/1976/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Тоцької Майї Миколаївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеть-
ся 07.03.2017 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні су-
ду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізь-
кої області. 

Суддя Іванченко М. В.

Цвєткова Галина Сергіївна викликається в судо-
ве засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідачка по цивільній спра-
ві №324/49/17 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до 
Цвєткової Галини Сергіївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться 
07.03.2017 року о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду 
за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізької 
області.

Суддя Іванченко М. В.

Малькова Ольга Миколаївна викликається в су-
дове засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідачка по цивільній спра-
ві №324/2117/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Малькової Ольги Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 07.03.2017 року о 13 год. 30 хв. у приміщен-
ні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запо-
різької області.

Суддя Іванченко М. В.

Святошинський районний суд м. Києва викли-
кає відповідача — Черненка Костянтина Євгенови-
ча, останнє відоме місце проживання: м. Київ, бул. 
Р.Роллана, 7, для участі в цивільній справі за по-
зовом Краснова Загіда Геннадійовича до Черненка 
Костянтина Євгеновича про захист честі, гідності та 
ділової репутації, стягнення моральної шкоди.

Судове засідання відбудеться 22.03.2017 року о 10 
год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, 
зал № 6, суддя Войтенко Ю. В.

У разі неявки відповідача до суду без поважних 
причин або у разі неповідомлення про причини не-
явки, справа буде розглядатись за його відсутності.

Каховський міськрайонний суд Херсонської об-
ласті у зв’язку з розглядом цивільної справи за по-
зовом Червяк Діани Єгорівни до Лещенко Олени Ста-
ніславівни про визнання особи такою, що втратила 
право користування житловим приміщенням, усу-
нення перешкод у праві користування та розпоря-
дження майном, викликає відповідачку — Лещен-
ко Олену Станіславівну. Судове засідання відбудеть-
ся 06.03.2017 року o 10.00 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. 
Мелітопольська, 172, каб. № 27. В разі неявки в су-
дове засідання відповідачки слухання справи відбу-
деться за її відсутності.

Суддя Г. В. Подіновська

Хмельницький міськрайонний суд Хмельниць-
кої області повідомляє відповідача Назарука Сергія 
Олександровича, 03.08.1962 р.н., останнє відоме міс-
це реєстрації: м. Хмельницький, вул. Козача, буд. 62, 
кв. 120 про те, що судовий розгляд цивільної справи 
за позовною заявою Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Назару-
ка Сергія Олександровича про стягнення заборгова-
ності, відбудеться 3 березня 2017 року об 11 год. 30 
хв. за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 
117, каб. 10, 1-й пов.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута 
за його відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя В. О. Мороз

У Подільському районному суді м. Києва 3 квітня 

2017 року о 09 год. 30 хв. під головуванням судді 

Богінкевич C. M. буде розглядатись цивільна справа 

за позовом Пономарьової Ніни Павлівни до Астахо-

ва Олексія Валерійовича про стягнення боргу за до-

говором найму квартири та відшкодування завданих 

збитків.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповіда-
ча Луганську міську раду в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/11893/16-ц за позовом Гасимо-
вої Матанат Ібрагім кизи до Луганської міської ради 
про визначення додаткового строку для подання за-
яви про прийняття спадщини, що відбудеться 27 лю-
того 2017 року о 14.00 год.

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

Судя О. М. Попова

Шевченківський районний суд м. Львова викликає від-
повідача Шемриковича Віталія Івановича, місце проживан-
ня: м. Львів, вул. Яцкова, 18а/77, у судове засідання, яке 
призначено на 07.03.2017 р. о 12.30 год. у цивільній справі  
№ 466/10467/16-ц за позовом Рябчун Катерини Олексан-
дрівни до Шемриковича Віталія Івановича, третя особа: Ор-
ган опіки та піклування Пустомитівської районної адміністра-
ції, про позбавлення батьківських прав на дитину.

Судове засідання щодо розгляду справи відбудеться в 
приміщенні суду за адресою: м. Львів, вул. Січових Стріль-
ців, 12, поверх 4/21.

Неявка відповідача в судове засідання без поважних при-
чин, або неповідомлення про причини неявки не буде пере-
шкодою для розгляду справи.

Суддя Ковальчук О. І.

Біловодський районний суд Луганської облас-
ті викликає в судове засідання відповідача у спра-
ві № 408/7859/16-ц (2/408/1840/16) за позовом ПАТ 
КБ «Правекс-Банк» до Сюняєва Ігоря Феридовича 
(03.05.1977 р.н., м. Свердловськ Луганської області) 
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 30 хви-
лин 28 лютого 2017 року в приміщенні Біловодсько-
го районного суду за адресою: Луганська область, 
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Глухівський міськрайонний суд Сумської області ви-
кликає Пчела Леоніда Івановича, зареєстроване місце 
проживання (перебування), місцезнаходження чи міс-
це роботи якого невідоме, в судове засідання на 11 годи-
ну 00 хвилин 1 березня 2017 року як відповідача у справі  
№ 576/155/17-ц, 2/576/187/17 за позовом Публічного акці-
онерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до 
Пчела Леоніда Івановича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться за адресою: Сумська об-
ласть, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 30, у залі № 8 при-
міщення Глухівського міськрайонного суду Сумської облас-
ті. У разі вашої неявки справа буде розглядатися у відсут-
ність відповідача.

Суддя Мазур С. А.

Глухівський міськрайонний суд Сумської області 
викликає Мезька Дмитра Вікторовича в судове засі-
дання на 03 березня 2017 року на 09 годину як відпо-
відача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Мезька Дмитра Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глу-
хівського міськрайонного суду за адресою: Сум-
ська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 30,  
суддя Сапон О. В.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглядатися без його участі.

Вишгородський районний суд Київської області повідо-
мляє, що в провадженні суду розглядається цивільна спра-
ва № 363/4211/16-ц за позовом Фоміна Олександра Федоро-
вича до Таволжанської Ірини Миколаївни, Публічного акціо-
нерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК», третя особа: Виш-
городський районний відділ державної виконавчої служби 
Головного територіального управління юстиції у Київській 
області про скасування арешту на майно.

Судове засідання відбудеться 30 березня 2017 року о 15 
годині 20 хвилин, за адресою: Київська область, м. Вишго-
род, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача Таволжанської І. М. без поваж-
них причин справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Державне агентство резерву України  
оголошує повторний аукціон з реалізації труб,  

спирту метилового, діетиленгліколю.
Аукціон відбудеться 06 березня 2017 р. о 15.00 год.

Контактні телефони осіб, відповідальних за 
 проведення аукціону: Одінцова Л. А. (235-17-42), 

Шкляр Л. П. (234-32-28).
Детальна інформація про умови проведення  
аукціону розміщена на офіційному веб-сайті  

Держрезерву України – www.gosrezerv.gov.ua.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ма-
нуілова Петра Олеговича, 11.01.1984 р/н. місце реє-
страції якого по м. Києву та Київській області не вста-
новлено, останнє відоме місце проживання: АР Крим,  
м. Керч, вул. Горького, 12, кв. 4 як відповідача по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «Акціонерний Банк «Експрес-
Банк» до Мануілова Петра Олеговича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться  
під головуванням судді Коренюк A. M. о 14 год. 00 хв. 01 
березня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 14, зал. 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Ма-
нуілов Петро Олегович вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи.

Оболонський районний суд м. Києва викликає 
Пилипенко Павліну Віталіївну, останнє відоме міс-
це проживання: м. Київ, вул. Прирічна, 37, кв. 164 як 
відповідача по цивільній справі за позовом Публічно-
го акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Пили-
пенко П.В. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 31.03.2017 р. о 
10.00 год. в приміщенні Оболонського районного су-
ду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошен-
ка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Красилівський районний суд Хмельницької облас-
ті викликає Янчука Івана Миколайовича як відповіда-
ча у судове засідання по цивільній справі за позовом 
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 29.03.2017 року о 09 
год. 00 хв. у приміщенні Красилівського районного 
суду Хмельницької області за адресою: Хмельниць-
ка область, м. Красилів, вул. Булваєнка, 4, зал № 4.

У разі неявки в судове засідання відповідача спра-
ва буде розглянута за наявними у ній даними та до-
казами.

Суддя Р. В. Вознюк

Публічне акціонерне товариство «МАРФІН БАНК» 
оголошує тендери на надання послуг 

у 2017-2018 рр.:
- прибирання приміщень Банку та 127 банкоматів 

(ГБ та філіальної мережі);
- інформаційне обслуговування (розміщення но-

вин, офіційних прес-релізів тощо) на регіональних  
сайтах міст присутності Банку.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті  
www.marfinbank.ua

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 17.03.2017 р. о 08.00 год. в приміщен-
ні суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковсько-
го, 6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Берка Євгена Аркадійови-
ча, третя особа: Берко Олена Вікторівна про звернен-
ня стягнення на предмет іпотеки.

Просимо відповідача Берка Євгена Аркадійовича 
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідача справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Біловодський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання як відповідача у спра-
ві № 408/7366/16-ц (2/408/1702/16) за позовом ПАТ 
«Альфа-Банк» до Келеберда Валентина Леонідовича 
(08.12.1961 р.н., с. Ясенівське, м. Ровеньки, Луган-
ської області) про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 13 годині 00 хви-
лин 18 квітня 2017 в приміщенні Біловодського ра-
йонного суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої 
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Чернігівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеть-
ся 28 лютого 2017 року о 09.00 годині в приміщен-
ні Чернігівського районного суду Запорізької облас-
ті за адресою: Запорізька обл., смт Чернігівка, вул. 
Соборна (Леніна), 391, Єгіазарян Мурада Армено-
вича: (останнє відоме місце реєстрації: Запорізь-
ка обл., Чернігівський р-н, с. Богданівка, вул. Тру-
дова, буд. 109) як відповідача по цивільній справі  
№ 329/1271/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до Єгіазарян Мурада Арменовича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Пода Н. М.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Бірюкову Інну 
Юріївну як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/508/17-ц за позовною заявою Бірю-
кова Артема Ігоровича до Бірюкової Інни Юріївни про 
розірвання шлюбу, що відбудеться 31 березня 2017 
року о 09-30 год.

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

Суддя О. М. Попова

Деснянський районний суд м. Києва викликає Ва-
силенко Ірину Сергіївну, місце проживання: м. Ки-
їв, просп. Оболонський, 14-Є, кв. 6 як відповідачку в 
судове засідання, призначене на 10.04.2017 року об 
11.30 год. за позовом Зосімової Ю. В. до Василен-
ко І. С. про визнання договору купівлі-продажу квар-
тири частково недійсним. Адреса суду: м. Київ, пр-т 
Маяковського, 5-В, кабінет 39.

У випадку неявки відповідачки справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Суддя Н. Г. Таран

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-

ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) пові-

домляє Макеєву Наталю Юріївну, що 24 квітня 2017 

року о 14-30 годин відбудеться слухання цивільної 

справи №182/5943/16-ц за позовом Публічного акці-

онерного товариства «Акцент-Банк» про стягнення за-

боргованості, під головуванням судді Нікопольського 

міськрайонного суду Кобеляцької-Шаховал І. О.

Першотравневий районний суд м.Чернівці викли-
кає Севрюкова Володимира Леонідовича, останнє ві-
доме місце реєстрації та проживання якого відоме за 
адресою: м. Чернівці, вул. Синагоги, буд. 43, кв. 4 як 
відповідача в судове засідання по цивільній справі  
№ 725/3166/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» 
до  Севрюкова В. Л. про стягнення заборгованості. 
Справа призначена на 10 год. 30 хв. 28 лютого 2017 
року за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. 7.

У разі неявки відповідача в судове засідання, спра-
ву буде розглянуто без його участі.

Суддя Галичанський О. І.

Глухівський міськрайонний суд Сумської облас-
ті викликає Давиденка Сергія Володимировича, 
який зареєстрований за адресою: Сумська область,  
м. Глухів, вул. Молодогвардійців, 4, в судове засідан-
ня на 10 годину 00 хвилин 14 березня 2017 року як 
відповідача у справі за позовом Марченка Олексан-
дра Миколайовича до Давиденка Сергія Володими-
ровича про стягнення боргу за договором позики.

Судове засідання відбудеться в залі № 8 примі-
щення Глухівського міськрайонного суду Сумської 
області, суддя Мазур С. А.

У разі вашої неявки справа буде розглядатися у 
відсутності відповідача.

Білопільський районний суд Сумської області ви-
кликає Коженцева Івана Борисовича, останнє відоме 
місце проживання якого: Донецька область, Бахмут-
ський район, м. Часов Яр, вул. Олейника, 8/35 як від-
повідача у цивільній справі №573/120/17 за позовом 
Коженцевої Наталії Валеріївни до Щербака Олексан-
дра Володимировича, Коженцева Івана Борисовича, 
т-я особа: Білопільський РВ ДРАЦС про виключен-
ня з актового запису про народження дитини даних 
про батька, в судове засідання, яке відбудеться о 13 
годині 30 хвилин 01 березня 2017 року в приміщенні 
Білопільського районного суду за адресою: Сумська 
область, м. Білопілля, вул. Шевченка, 17.

Суддя Ю. М. Свиргуненко

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в су-
дове засідання як відповідача Цюніка Максима Миколайовича, 
05.08.1984 р. н., по цивільній, справі № 126/3401/16-ц за позовом 
Карачковської Людмили Григорівни до Цюніка Максима Микола-
йовича, за участю третьої особи служби у справах дітей Бершад-
ської районної державної адміністрації про позбавлення батьків-
ських прав.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні Бершадського ра-
йонного суду (м. Бершадь, вул. Шевченка, № 4) о 09-00 годи-
ні 06.03.2017 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності 
відповідача на підставі наявних в справі доказів.

З опублікуванням даного оголошення Цюнік Максим Микола-
йович вважається повідомленим про час та місце розгляду спра-
ви.

Суддя Рудь О. Г.

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Свато-
ве, пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що 19 груд-
ня 2016 року по цивільній справі № 426/14166/16-ц за 
позовною заявою Моїсеєнко Марії Петрівни до Управ-
ління комунальним майном Луганської міської ради 
про встановлення додаткового строку для прийняття 
спадщини було винесене заочне рішення про задово-
лення позовних вимог позивача.

Суддя Л. М. Осіпенко

Суддя Херсонського міського суду Херсонської 
області Хайдарова І. О. повідомляє про слухання ци-
вільної справи за позовною заявою ПАТ «Альфа-
Банк» до Пунька Едуарда Івановича про стягнення 
заборгованості за договором кредиту, яке відбудеть-
ся 16.03.2017 року о 10-00 годині за адресою: м. Хер-
сон, вул. Маяковського, 6/29, каб.807, та викликає до 
суду відповідача Пунька Едуарда Івановича.

У разі неявки у судове засідання відповідача, спра-
ва буде розглядатися у Вашу відсутність.

Шевченківський районний суд м. Києва викликає 
в судове засідання Антонова Ігоря Дмитровича, Бать-
ко-Ступку Ірину Василівну як відповідачів по цивіль-
ній справі за позовом Ліпова Сергія Львовича до Ан-
тонова Ігоря Дмитровича, Батько-Ступки Ірини Васи-
лівни про стягнення матеріальної та моральної шко-
ди, яке відбудеться 05.04.2017 о 08.30 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх, каб. 
408. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки спра-
ва буде розглядатися за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Фастівський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає в судове засідання Сташенка Сер-
гія Сергійовича як відповідача по цивільній справі  
№ 381/4362/16-ц за позовом Публічного Акціонер-
ного Товариства «Альфа-Банк» до Сташенка Сергія 
Сергійовича про стягнення заборгованості.

Справа до розгляду в судовому засіданні призна-
чена на 27 лютого 2017 року на 09 год. 30 хв. за адре-
сою: Київська область, м. Фастів, вул. Івана Ступа-
ка, 25, каб. 16. Явка відповідача в судове засідання 
обов’язкова. 

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

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2016 рік» (із змінами) Національній академії аграрних на-
ук України затверджено бюджетні призначення за загальним 
фондом у сумі 298496,2 тис.грн. Касові видатки за загальним 
фондом становили 298256,1 тис.грн. За спеціальним фондом 
план власних надходжень на 2016 рік становив 235361,2 тис.
грн, затверджено з урахуванням внесених змін – 482110,1 тис.
грн, фактичні надходження – 453437,5 тис.грн. З них за джере-
лами надходжень: за послуги, що надаються установами згід-
но з їхньою основною діяльністю – 147960,4 тис.грн; від додат-
кової (господарської) діяльності – 239895,3 тис.грн; від орен-
ди майна бюджетних установ – 35565,4 тис.грн; від реалізації 
в установленому порядку майна – 323,3 тис. грн; від отрима-
них благодійних внесків, грантів та дарунків – 28281,9 тис.грн; 
інші надходження – 1411,2 тис.грн. Касові видатки становили 
437997,8 тис.грн. 

За бюджетною програмою КПКВК 6591020 «Наукова i 
органiзацiйна дiяльнiсть президiї Національної академії аграр-
них наук України» затверджено обсяги асигнувань на 2016 рік 
за загальним фондом у сумі 19192,9 тис.грн, касові видатки 
становили 19192,9 тис.грн. Кошти загального фонду викорис-
товувалися за наступними напрямами: наукова i органiзацiйна 
дiяльнiсть Президії НААН – 10193,2 тис.грн; виплати дійсним 
членам (академікам) НААН та членам-кореспондентам НААН 
– 8868,9 тис.грн; витрати на програмне забезпечення з елек-
тронного документообігу – 130,8 тис.грн. За спеціальним фон-
дом затверджено план власних надходжень на 2016 рік з ураху-
ванням внесених змін 3559,1 тис.грн, фактичні надходження – 
3446,7 тис.грн, касові видатки – 3250,2 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591060 «Фундаменталь-
ні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розроб-
ки, виконання робіт за державними цільовими програмами і 
державним замовленням у сфері агропромислового комплек-
су, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічно-
го забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфра-
структури та об’єктів, що становлять національне надбання» за-
тверджено обсяги асигнувань на 2016 рік за загальним фон-
дом у сумі 265645,5 тис.грн, касові видатки становили 265645,5 
тис.грн. Кошти загального фонду використовувалися за на-
ступними напрямами: фундаментальні наукові дослідження – 
182408,4 тис. грн; прикладні наукові та науково-технічні роз-
робки – 68308,3 тис. грн; підготовка аспірантів з відривом від 
виробництва – 9169,9 тис. грн; підготовка аспірантів без відри-
ву від виробництва – 2174,1 тис. грн; підготовка докторантів – 
1256,5 тис. грн; розвиток наукової інфраструктури НААН (ви-
трати на утримання гуртожитку аспірантів) – 499,9 тис.грн; під-

готовка наукових видань до друку – 648,9 тис.грн; випуск нау-
кових видань – 964 тис.грн; збереження та розвиток об’єктів, 
що становлять національне надбання – 215,5 тис.грн.

Середньорічна чисельність аспірантів становила 660 осіб з 55 
спеціальностей, докторантів – 33 особи із 17 спеціальностей. У 
2016 році прийом аспірантів за очною формою навчання ста-
новив 131 особу, прийом докторантів – 10 осіб; завершили на-
вчання 187 осіб, з них 109 з відривом від виробництва, випуск 
докторантів становив 6 осіб. Крім того, забезпечується постій-
на співпраця наукових установ Академії з вищими навчальни-
ми закладами з питань підготовки фахівців шляхом створення 
спільних кафедр, або їхніх філій.

За КПКВК 6591060 середньорічна кількість штатних оди-
ниць, які отримували заробітну плату за рахунок коштів за-
гального фонду державного бюджету, становила 5878,4 осіб, 
середньомісячна заробітна плата одного працівника наукової 
установи – 2,9 тис. грн.

За спеціальним фондом план власних надходжень за КПКВК 
6591060 на 2016 рік становив 232028,1 тис.грн, затверджено з 
урахуванням внесених змін – 472776,0 тис.грн, фактичні надхо-
дження – 444406,0 тис.грн, касові видатки – 429246,9 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591080 «Здійснення за-
ходів щодо підтримки науково-дослідних господарств» за за-
гальним фондом затверджено обсяги асигнувань на 2016 рік 
у сумі 2629,9 тис.грн. Касові видатки становили 2411,9 тис.грн 
за такими напрямами: селекція сільськогосподарських культур 
у ланках первинного рослинництва – 1527,5 тис.грн; селекція у 
тваринництві та птахівництві – 869,5 тис.грн, докорінне поліп-
шення земель – 14,9 тис.грн.

За бюджетною програмою КПКВК 6591100 «Збереження 
природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику «Ас-
канія-Нова» затверджено видатки за загальним фондом у су-
мі 11027,9 тис.грн, касові видатки - 11005,8 тис. грн. За спеці-
альним фондом план власних надходжень на 2016 рік стано-
вив 2700,0 тис.грн, затверджено з урахуванням внесених змін – 
5775,0 тис.грн, фактичні надходження – 5584,8 тис.грн, касові 
видатки – 5500,8 тис.грн. 

Публічне представлення інформації про виконання бюджету 
Національної академії аграрних наук України за 2016 рік відбу-
деться 15 березня 2017 року у приміщенні НААН (вул. Михайла 
Омеляновича-Павленка, 9, початок о 10 год).

Інформація про використання Національною академією 
аграрних наук України коштів Державного бюджету України у 
2016 році розміщена на web-сайті НААН http://naas.gov.ua.

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області знаходиться цивільна справа  
№ 729/1398/16-ц; 2/729/92/17 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Литвиненко Оксани Ігорів-
ни про стягнення заборгованості, останнім відомим місцем проживання відповідачки є: м. Бо-
бровиця Чернігівської області, вул. М.Мольченка (Червонопартизанська), 116.

Литвиненко Оксана Ігорівна викликається в судове засідання Бобровицького районного суду 
Чернігівської області на 28.02.2017 року о 09 годині як відповідачка у справі за адресою: м. Бо-
бровиця, вул. Незалежності, 47.

У разі неявки справа буде розглядатися на підставі доказів по ній за відсутності відповідачки.
З часу опублікування оголошення в газеті, відповідачка вважається належно повідомленою 

про час та місце слухання справи.
Суддя Бойко В.І.

(у мільйонах гривень)
№    
рядка Найменування статті 1/1/2017 1/1/2016

I. АКТИВИ
1 Кошти та депозити в іноземній валюті та банківських металах 50 958 129 053
2 Цінні папери нерезидентів 275 329 171 610
3 Авуари в СПЗ 73 546 212
4 Монетарне золото 24 353 19 577
5 Цінні папери України 394 454 404 514
6 Кредити банкам та іншим позичальникам 35 456 65 236
7 Внутрішній державний борг 2 002 2 091
8 Внески в рахунок квоти МВФ 73 538 45 631
9 Основні засоби та нематеріальні активи 5 870 6 180
10 Інші активи 5 064 5 125

Усього активів 940 570 849 229
II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

11 Банкноти та монети в обігу 341 059 308 237
12 Кошти банків 44 306 31 042
13 Кошти державних та інших установ 48 518 51 292
14 Зобов’язання з перерахування прибутку до бюджету - 38 164
15 Депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України 68 167 89 845
16 Кредити отримані - 31 283
17 Зобов’язання перед МВФ 243 295 176 142
18 Інші зобов’язання 660 409

Усього зобов’язань 746 005 726 414
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

19 Статутний капітал 100 100
20 Загальні  та інші резерви 39 189 23 139
21 Резерви  переоцінки активів і зобов’язань 155 276 99 576

Усього власного капіталу 194 565 122 815
Усього пасивів 940 570 849 229

Голова                                                                                                                          В. О. Гонтарева
Головний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського обліку                 Б. В. Лукасевич

Національний  банк  України
Звіт про фінансовий стан

Болградський районний суд Одеської області повідо-
мляє відповідача Матанського Віталія Федоровича, 23 
січня 1975 року народження, останнє відоме місце ре-
єстрації за адресою: вул. Мініна і Пожарського, № 4, м. 
Болград, Одеська область, що 01.03.2017 року о 15.30 
годині в залі судового засідання № 4 Болградського ра-
йонного суду Одеської області за адресою: Одеська об-
ласть, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться су-
дове засідання по цивільній справі № 497/2246/16-ц за 
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Матанського Віталія 
Федоровича про стягнення заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Ма-
танському Віталію Федоровичу подати пояснення, запе-
речення та усі наявні у нього докази по справі особисто 
або через представника.

У разі неявки в судове засідання Матанського Віталія 
Федоровича, справа може бути розглянута за відсутніс-
тю відповідача та його представника за наявними у спра-
ві доказами.

Суддя С.В. Кодінцева

Болградський районний суд Одеської області повідо-
мляє відповідача Грекова Олександра Олександровича, 14 
травня 1990 року народження, останнє відоме місце реє-
страції за адресою: вул. Свердлова, № 118, с. Залізничне, 
Болградський район, Одеська область, що 01.03.2017 року 
о 16.30 годині в залі судового засідання № 4 Болградсько-
го районного суду Одеської області за адресою: Одеська 
область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться су-
дове засідання по цивільній справі № 497/2247/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Грекова Олександра Олек-
сандровича про стягнення заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Гре-
кову Олександру Олександровичу подати пояснення, за-
перечення та усі наявні у неї докази по справі особисто або 
через представника.

У разі неявки в судове засідання Грекова Олександра 
Олександровича, справа може бути розглянута за від-
сутністю відповідача та його представника за наявними у 
справі доказами.

Суддя С.В. Кодінцева

Попаснянський районний суд Луганської області повідо-
мляє про те, що 05.01.2017 р. винесене заочне рішення на-
ступного змісту: Позов територіальної громади м. Золоте 
в особі Золотівської міської ради Попаснянського району 
до Кутьіної (Коротких) Валентини Михайлівни, Петровської 
(Петухової) Наталії Вікторівни, Петровського Олександра 
Олексійовича про визнання осіб такими, що втратили пра-
во користування жилим приміщенням внаслідок відсутнос-
ті понад встановлений законом строк - задовольнити.

Кутьіну (Коротких) Валентину Михайлівну, 1957 року на-
родження, Петровську (Петухова) Наталію Вікторівну, 1977 
року народження, Петровського Олександра Олексійовича, 
1995 року народження, визнати такими, що втратили пра-
во користування жилим приміщенням, розташованим за 
адресою: м. Золоте, вул. Менделєєва, буд. 1 кв. 9, з 05 січ-
ня 2017 року.

Заочне рішення може бути переглянуто за письмовою 
заявою відповідача, яка може бути подана відповідачем до 
Попаснянського районного суду, протягом 10 днів з дня 
отримання відповідачем копії цього рішення.

Суддя А.В. Архипенко

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області ви-
кликає Кравчука Сергія Володимировича, 22.07.1986 року 
народження, останнє відоме місце проживання якого, згідно 
матеріалів позовної заяви: м. Жмеринка, Вінницької облас-
ті, вул. Кірова, буд. 173, кв. 33; місце реєстрації, за відомос-
тями адресно-довідкового сектору УДМС України у Вінниць-
кій області: с. Біликівці, Жмеринського району, Вінницької 
області, вул. Лісова, 9, як відповідача у цивільній справі № 
130/2913/16-ц за позовною заявою Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Кравчу-
ка Сергія Володимировича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 13 берез-
ня 2017 року, в приміщенні Жмеринського міськрайонно-
го суду Вінницької області за адресою: Вінницька область,  
м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в судо-
ве засідання без поважних причин або неповідомлення про 
причини своєї неявки, справу буде розглянуто за вашої від-
сутності за наявними у справі доказами.

Суддя Сенько Л.Ю.

Приморський районний суд м. Одеси викликає 
Буран Юрія Юрійовича, 07.09.1972 року народжен-
ня – обвинуваченого у вчиненні кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 
14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України для участі у 
підготовчому судовому засідані щодо розгляду об-
винувального акту у кримінальному проваджені  
№ 22016160000000401 від 13.12.2016 р., для розгля-
ду питань, передбачених ст. ст. 314-317 КПК України, 
яке відбудеться 01.03.2017 року о 10 годині 30 хви-
лин у приміщенні Приморського районного суду м. 
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, № 33, 
зал судових засідань № 108 (суддя Терзі І.Г.).

Обвинуваченому Буран Ю.Ю. у разі неявки у судо-
ве засідання повідомити суд про причини своєї не-
явки.

Суддя І.Г. Терзі

У провадженні Шевченківського районного суду 
м. Києва знаходиться цивільна справа за позовом 
Судовцової Антоніни Федорівни до Приватного акці-
онерного товариства «Страхова компанія «Екко» про 
стягнення страхової виплати та коштів за порушення 
грошового зобов’язання.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено 
на 16 березня 2017 року о 12 год. 45 хв. у приміщен-
ні Шевченківського районного суду м. Києва (адре-
са суду: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 306).

Суд викликає у судове засідання Приватне акціо-
нерне товариство «Страхова компанія «Екко», як від-
повідача.

У разі неявки представника відповідача у судо-
ве засідання, справа буде розглянута за наявними у 
справі доказами.

Суддя А. Гуменюк

Сєвєродонецький міський суд Луганської обл. по-
відомляє, що по цивільних справах за позовами ПАТ 
КБ «Приватбанк»:

23.09.2015 Рогожина Анна Валеріївна (остан-
нє відоме місце реєстрації: 94091, Луганська обл., 
м. Ірміно, вул. Ульянівська, буд. 19, кв. 1, справа  
№ 428/5939/15-ц, суддя Баронін Д.Б.)

23.09.2015 Іщук Зоя Михайлівна (останнє відо-
ме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Ста-
ханов, вул. Б. Хмельницького, буд. 92, кв. 5, справа  
№ 428/5905/15-ц, суддя Баронін Д.Б.)

27.01.2016 Токар Євген Аркадійович (останнє відо-
ме місце реєстрації: 94000, Луганська обл., м. Стаха-
нов, пр. Леніна, буд. 25/13, справа № 428/8496/15-ц, 
суддя Луганський В.І.)

03.03.2016 Мігунов Альберт Олексійович (остан-
нє відоме місце реєстрації: 94013, Луганська обл.,  
м. Стаханов, вул. 60 років Жовтня, буд. 9а, кв. 77, 
справа № 428/12771/15-ц, суддя Луганський В.І.);

01.03.2016 Савицький Роман Вікторович (останнє 
відоме місце реєстрації: 94091, Луганська обл., Ста-
хановська міська рада, м. Ірміно, вул. Л. Чайкіної, 
буд. 17а, кв. 40, справа № 428/9273/15-ц, суддя Лу-
ганський В.І.)

23.09.2015 Аданаія Таміла Миколаївна (останнє ві-
доме місце реєстрації: 94095, Луганська обл., Стаха-
новська міськрада, м. Алмазна, вул. Серго, буд. 3,  
кв. 3, справа № 428/5978/15-ц, суддя Баронін Д.Б.)

про стягнення заборгованості судом були ухвале-
ні заочні рішення, позовні вимоги задоволені повніс-
тю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, 
що заочне рішення може бути переглянуто Сєвєро-
донецький міський суд Луганської обл. шляхом по-
дання відповідачем заяви про перегляд заочного рі-
шення до цього суду протягом десяти днів з дня опу-
блікування цього оголошення.

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу за 
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Сергієнка Вадима Володимировича за 
участю третіх осіб ТОВ «Айбокс», Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб, про визнання правочину недійсним, визнання відсутнім права ви-
моги за кредитним договором.

Відповідач у справі Сергієнко Вадим Володимирович, останнє відо-
ме місце проживання якого: пр-т П.Тичини, 16/2, кв. 38, м. Київ, ви-
кликається на 29 березня 2017 року об 11 год. 30 хв. до суду (02105,  
м. Київ, вул. О. Кошиця, 5, каб. 109) для участі у розгляді справи по суті.

Сергієнку Вадиму Володимировичу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгляну-
та за його відсутності.

Суддя Н.Є. Арапіна

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області повідомляє, 
що 10 квітня 2017 року о 09 годині 50 хвилин у приміщенні Івано-Франків-
ського міського суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-Фран-
ківськ, вул. Грюнвальдська, 11, перший поверх, зал № 9, розглядатиметь-
ся цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Мельничок Тараса Володимировича, Відділу 
державної виконавчої служби Івано-Франківського міського управління юс-
тиції Дніпровського відділу державної виконавчої служби міста Дніпродзер-
жинськ Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській 
області про звільнення майна з-під арешту.

У судове засідання викликається відповідач Мельничок Тарас Володими-
рович. У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його відсутнос-
ті. Згідно частини другої статті 77 ЦПК України сторони зобов’язані повідоми-
ти суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Л. В. Мелещенко

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідача по 
цивільній справі за провадж. 2/431/159/17 Кожуховського Анатолія Феофа-
новича, який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Антрацит, 
вул. Кальницької, буд.1, кв.66, у судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Кожуховської Тетяни Валеріївни до Кожуховського Анатолія Феофа-
новича, третя особа орган опіки та піклування виконавчого комітету Старо-
більської РДА про надання дозволу на тимчасовий виїзд за межі державного 
кордону України малолітніх дітей без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 06 березня 2017 року о 09 годині 00 хвилин 
в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Ми-
ру, 38-а, судова зала №4.

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

Суддя В. О. Озеров

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду перебуває ци-
вільна справа №359/8342/16-ц за позовом Бориспільської міської ради 
Київської області до Янішевського Миколи Івановича, третя особа, яка 
не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору: Управління дер-
жавної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Ки-
ївській області про витребування земельної ділянки з чужого незакон-
ного володіння та скасування рішення про державну реєстрацію права 
власності на земельну ділянку.

У зв’язку з цим суд викликає відповідача Янішевського Миколу Іва-
новича у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 13 годині 00 хвилин 1 
березня 2017 року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Со-
тні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального  
судового провадження

 Вінницький міський суд Вінницької області викликає обвинуваченого Му-
хутдінова Дмитра Михайловича, 17.09.1988 р. н., зареєстрованого та прожи-
ваючого за адресою: АР Крим, м. Старий Крим, вул. Жовтнева, 148, в су-
дові засідання, які відбудуться 28.02.2017 о 12:00 год.; 27.03.2017 о 12:30; 
05.04.2017 о 12:30; 28.04.2017 о 12:30 в залі судового засідання № 32, по вул. 
Грушевського, 17, що в м. Вінниці по кримінальному провадженню по обви-
нуваченню Мухутдінова Д.М. у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, 
ч. 1 ст. 408 КК України.

Явка обвинуваченого Мухутдінова Дмитра Михайловича в зазначене су-
дове засідання є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до суду, про-
симо повідомити про причини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого Старин-
щук О.В., судді Каленяка Р.А., судді Чезганової A.M.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адре-

сою: м. Вінниця вул. Грушевського 17 в залі судових засідань №40, 27 
лютого 2017 року о 10:00 год. відбудеться підготовче судове засідан-
ня у кримінальному провадженні за обвинуваченням Смірнова Макси-
ма Борисовича, 14 грудня 1986 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинува-
чений Смірнов Максим Борисович та захисник Прицюк Вадим Анато-
лійович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості 
з’явитися до суду, просимо повідомити про причини неможливості при-
буття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленя-
ка Р.А., суддів Романюк Л.Ф., Курбатової І. Л.

Інформація Національної академії аграрних наук України про виконання  
Державного бюджету України за 2016 рік
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ 
НA 23 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч День Oбласть Нiч День

Київська +2  -3 +4  +9 Черкаська +2  -3 +4  +9
Житомирська -2  +3 +4  +9 Кіровоградська +2  -3 +4  +9
Чернігівська +2  -3 +3  +8 Полтавська +2  -3 +3  +8
Сумська +1  -4 +1  +6 Дніпропетровська +2  -3 +3  +8
Закарпатська +1  +6 +7  +12 Одеська -1  +4 +9  +14
Рівненська -1  +4 +4  +9 Миколаївська -2  +3 +7  +12
Львівська +1  +6 +7  +12 Херсонська -2  +3 +6  +11
Івано-Франківська +1  +6 +7  +12 Запорізька +2  -3 +4  +9
Волинська 0  +5 +5  +10 Харківська +1  -4 +2  +7
Хмельницька 0  +5 +6  +11 Донецька +2  -3 +3  +8
Чернівецька 0  +5 +8  +13 Луганська 0  -5 +1  +6
Тернопільська 0  +5 +6  +11 Крим -2  +3 +7  +12
Вінницька -1  +4 +5  +10 Київ 0  +2 +4  +6

Укргiдрометцентр

Узялися за руки 
рокери і волонтери

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

БЛАГОДІЙНІСТЬ. 45 тисяч гривень для родин загиблих у зоні 
АТО військових зібрав рок-концерт Сергія Жадана, який відбувся в 
харківському  театрально-концертному центрі за підтримки управ-
ління культури і туризму Харківської облдержадміністрації.

Учасниками благодійного концерту стали групи «Жадан і соба-
ки», «Шана», «Вул. Курзу», «Папа Карло & Борис Севастьянов», 
Олег Каданов. Усі музиканти грали безкоштовно.

«Майже всі учасники цього концерту грали і на харківському, і на 
київському Майданах, і на багатьох благодійних концертах під час 
війни, — розповів співорганізатор концерту Василь Рябко. — Пре-
красно, коли можна поєд-
нати рок-концерт і благо-
дійність: допомагати і музи-
кою нагадувати про важли-
ві речі».

Зібрані гроші музиканти 
передадуть кільком роди-
нам загиблих українських 
військових, зокрема з До-
бровольчого українського 
корпусу.

«Це родини хлопців, які 
загинули в той період, ко-
ли добровольчі батальйони 
ще не мали офіційних статусів у Міністерстві оборони та Міністерстві 
внутрішніх справ, не мали статусу учасника бойових дій і, відповід-
но, їхні родини не отримують державної допомоги, як родини «офі-
ційних» загиблих. Це нелогічно і несправедливо», —  пояснила го-
лова правління Благодійного фонду Сергія Жадана Ірина Куніцина.

Вона наголосила, що мета благодійного проекту — не лише до-
помогти грошима, а й нагадати суспільству і державі, що ці люди по-
требують підтримки.

«Хочу нагадати й про інше, — каже  Сергій Жадан. — Інколи ро-
динам, які втратили на війні батька, потрібні не так гроші, як побуто-
ва допомога і підтримка».

Благодійну акцію Сергій Жадан провів також у Києві. На презен-
тації аудіокниги «Тамплієри» вдалося зібрати 63 тисячі гривень.

«Завдання нашого фонду — не просто збирати гроші та щось ку-
пувати, а робити так, щоб люди на сході почувалися потрібними, 
усвідомлювали себе невіддільною частиною України, — пояснює 
письменник. —  Цьому присвятимо кілька культурних проектів».

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ПІДТРИМКА. Цими дня-
ми 45 учнів загальноосвітніх 
шкіл та закладів професій-
но-технічної освіти Сумщи-
ни отримали стипендії голо-
ви Сумської облдержадміні-
страції. Ще 12 одержують сти-
пендію Президента України, 
один  — Кабінету Міністрів, 
двоє — імені Тараса Шев-
ченка, 196 відзначено сти-
пендіями районних держав-
них адміністрацій та міськви-

конкомів, а також нагородже-
но одноразовими преміями. 
Про це повідомив голо-
ва Сумської ОДА Микола 
Клочко, вітаючи учнів з та-
кою оцінкою їхнього прагнен-
ня здобувати знання. На пе-
реконання очільника облас-
ті, цим юнаки і дівчата реалі-
зують свої плани, підвищую-
чи імідж області та України. 
На переконання нагородже-
них, увага і підтримка вла-
ди неодмінно дадуть гарні ре-
зультати для всього суспіль-
ства. Та  вже зараз можна 

стверджувати, що стипендії 
стануть для кожного значним 
стимулом у навчальному по-
всякденні.

Вихованка Роменського ви-
щого професійного училища 
Ірина Клименко, яка опано-
вує спеціальність кухаря-кон-
дитера, мріє відкрити у рідно-
му місті кав’ярню, а на одер-
жану стипендію хоче придба-
ти кондитерський набір. Не-
давно дівчина здобула срібну 
медаль на міжнародному кон-
курсі професійної майстер-
ності Best cook fest, зробивши 

серйозну заявку на успішну 
реалізацію власного проекту. 
До слова, на початку цього 
року іменні стипендії голови 
Сумської ОДА отримали та-
кож 20 працівників культур-
но-мистецьких закладів, чле-
нів творчих спілок краю — 
останніми роками стала тра-
диційною підтримка праців-
ників клубів, будинків куль-
тури, бібліотек, а також про-
фесійних артистів, художни-
ків, письменників, музикан-
тів, майстрів народного мис-
тецтва тощо.

Молодих сумчан стимулюють стипендіями

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

НУМІЗМАТАМ І НЕ ТІЛЬКИ. 
У вівторок  Національний банк 
України ввів в обіг пам’ятну 
монету номіналом 2 грив-
ні «Тетяна Яблонська». Во-
на продовжує серію «Видатні 
особистості України» і  присвя-
чена народному  художникові, 
академікові  живопису, Геро-
єві України Тетяні Яблонській  
(1917—2005),  ім’я якої є сво-
єрідним символом національ-
ного  образотворчого мисте-
цтва. Художниця брала участь 
у численних  українських та 
європейських виставкових 

проектах.  Пройшла цікавий 
шлях становлення: від учениці 
Федора  Кричевського,  асис-
тентки Олексія Шовкуненка до 
лауреата державних та націо-
нальної премій України.

На аверсі монети розміще-
но стилізований фрагмент 
картини Тетяни Яблонської 
«Льон» (1975 року); на ре-
версі зображено портрет Те-
тяни Яблонської з палітрою 
в руках та факсиміле худож-
ниці. Нині геніальна  май-
стриня жанрового живопису, 
яку свого часу вважали спів-
цем соціалістичного реаліз-
му, відкривається перед ша-
нувальниками  дедалі широ-

когранніше. Приміром, у На-
ціональному музеї літерату-
ри відкрилася виставка Те-
тяни Яблонської з фондів Ди-
рекції художніх виставок. Пе-
реважно пейзажі. Переважно 
імпресіоністичні. З неймовір-
ною кольоровою гамою. На-
разі до 100-річчя майстра — 
24 лютого у  Києві запланова-
но п’ять різнопланових виста-
вок  Тетяни Яблонської.  Тож 
буде цікаво  подивитися всі 
та  «зібрати пазл». А монету 
з нейзильберу, виготовлену 
тиражем 25 000 штук, мож-
на придбати  у регіональних 
відділеннях НБУ та у банках-
дистриб’юторах.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ВИЗНАННЯ. Чемпіон сві-
ту в другій напівлегкій вазі за 
версією WBO українець Ва-
силь Ломаченко отримав з рук 
свого промоутера Боба Арума 
престижну нагороду автори-
тетного порталу World Boxing 
News «Боксер року». Як пові-
домляє портал, 2016-го 29-річ-

ний українець здобув дві ви-
датні перемоги на профірингу 
— над Романом Мартінесом 
та Ніколасом Волтерсом. 

«Відвідувачі World Boxing 
News віддали Ломаченкові  37 
відсотків голосів. У британця 
Карла Фремптона 23 відсо-
тки, у філіппінця Менні Пак’яо 
— 21, у американця Теренса 
Кроуфорда — 13», — зазначе-
но у повідомленні.

Сам  Василь Ломаченко  
(7-1, 5 КО) розчарований тим, 
що не зміг отримати бій проти 
Орландо Салідо (43-13-4, 30 
KO, 1 NC). Адже  саме мекси-
канець завдав українцеві єди-
ної поразки на професійному 
рингу.

«Наскільки мені відомо, все 
йшло добре. Орландо був зго-
ден провести реванш, і вже бу-
ла якась угода на цей поєди-

нок. Та згодом  усе несподіва-
но змінилося, і Салідо вже не 
захотів битися. Але таке жит-
тя. Хочу бій із Салідо, але це 
залежить не від мене. Побачи-
мо, як складеться», —  цитує 
українця xsport.ua з посилан-
ням на boxingscene.

А наступний бій Василь Ло-
маченко проведе проти Джей-
сона Соси (20-1-4, 15 KO). Цей 
поєдинок відбудеться у квітні в 
передмісті Вашингтона. Ціка-
во, що суперник нашого бок-
сера вже встиг відмовитися  
від пояса регулярного чемпі-
она WBA в другій напівлегкій 
вазі.

За словами президента 
Всесвітньої боксерської асо-
ціації Жилберто Мендоси, та-
ке рішення Соси продиктова-
не бажанням провести бій із 
чемпіоном світу WBO в цій ва-
говій категорії Василем Лома-
ченком.

З огляду на бажання WBA 
залишити в кожній вазі по од-
ному чемпіонові, позбувшись 
від приставок «супер», «тим-
часовий»  і «регулярний» (Со-
са був обов’язковим претен-
дентом на бій з Хесреелом 
Корралесом, що володіє титу-
лом «суперчемпіона») рішен-
ня Соси задовольнили. А сам 
він вважає,  що бій з україн-
цем, який транслюватимуть 
на телеканалі HBO, дає йо-
му змогу  не лише поліпши-
ти статки, а й вплинути на по-
дальшу кар’єру.

Василеві ж для подальшого 
кар’єрного зростання потрібні 
якомога сильніші суперники. 

Василь Ломаченко — знову «Боксер року»

Яблонська малює на нейзильбері…

Мета благодійного 
проекту —  
не лише допомогти 
грошима, а й 
нагадати суспільству 
і державі, що ці люди 
потребують підтримки.
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